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M ijają pierwsze miesiące 2010 roku.
Jest to doskonały moment na podsu-
mowanie dokonań roku ubiegłego

oraz przedstawienie zadań już realizowanych
i kolejnych – planowanych na rok bieżący.

Rok 2009 był rokiem niezwykle pracowi-
tym dla gminy Stęszew. W tymże roku Rada
Miejska podjęła 78 uchwał. Natomiast bur-
mistrz, jako organ wykonawczy gminy na
bieżąco je wykonywał, a także nadzorował
ich sposób wykonania. Realizował też zgła-
szane wnioski oraz kontrolował pracę jed-
nostek organizacyjnych gminy.

Zadaniem priorytetowym gminy było
wykonanie przyjętego wcześniej przez Radę
Miejską planu dochodów i wydatków bu-
dżetowych oraz realizacja zadań remonto-
wych i inwestycyjnych zawartych w planie
budżetowym na rok 2009.

Plan dochodów wykonano w wysokości
33 728 685 zł, tj. w 94,33%, plan wydatków
budżetowych w wysokości 31 815 697 zł, tj.
w 94,14%. Natomiast nakłady inwestycyjne
wyniosły 10 523 432 zł tj. 87,9% planu. 

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych
zrealizowanych w roku 2009 należały:
– remonty chodników w miejscowościach

Stęszew ulicy Poznańskiej, w Jeziorkach
na ulicy Ogrodowej oraz ulicy Okrężnej
w Krąplewie,

– remont jezdni ulicy Kościańskiej, Krętej,
Nowej, Polnej, Poznańskiej w Stęszewie;
ulicy Kościuszki i Świerczewskiego w Stry-
kowie oraz ulicy Nowej w Dębienku,

– remont drogi Strykowo – Sapowice,
– remont chodnika w miejscowości Będlewo,
– wymiana i uzupełnienie oświetlenia dro-

gowego na terenie miasta Stęszew na uli-
cach: Regatowej, Bojerowej, Wioślarskiej,
Łyżwiarskiej, Pływackiej, Malwowej, Że-
glarskiej, Chabrowej, Różanej oraz w miej-
scowościach: Jeziorki, Sapowice, Trzebaw,
Witobel,

– budowa kanalizacji sanitarnej Witobel –
Zamysłowo,

– budowa kanalizacji sanitarnej Dębno –
Dębienko,

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
we wronczyńskiej świetlicy,

– budowa sieci wodociągowych przy ulicy
Bukowskiej i Narutowicza w Stęszewie,

– pomoc w remoncie kościoła w Tomicach
i Modrzu,

– budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach
z budynku byłej kotłowni,

– rozbudowanie oczyszczalni ścieków w Stry-
kowie,

– wybudowanie obiektu sportowego „Orlik
2010”

– remont komisariatu w Stęszewie
W roku 2009 przeprowadzono także re-

monty w placówkach oświatowych na terenie
gminy, które pochłonęły znaczną część gmin-
nych środków finansowych. Należały do
nich: 
– wymiana ok. 60 okien w stęszewskiej pod-

stawówce, wymalowanie klas lekcyjnych
i korytarzy oraz wybudowanie dodatko-
wego pomieszczenia dla nauczania po-
czątkowego,

– w stęszewskim gimnazjum wymieniono
okna oraz wykładzinę w bibliotece. Zbu-
dowano windę dla niepełnosprawnych,

odremontowano sanitariaty, a także uzu-
pełniono trybuny na boisku przy szkole,

– w Zespole Szkół Specjalnych w Stęszewie
wymieniono okna i przeprowadzono re-
mont instalacji odgromowej,

– w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu
wykonano podjazd dla osób niepełnospraw-
nych oraz wyremontowano instalację od-
gromową. Zaadaptowano też pomieszcze-
nia na poddaszu, na salę przedszkolną.
Wymieniano również okna,

– w Jeziorkach wyremontowano instalację
telefoniczną i internetową oraz instalację
odgromową. Natomiast przed wejściem
do szkoły ułożono kostkę brukową, a także
wykonano część elewacji,

– w Szkole Podstawowej w Strykowie wy-
mieniano okna i oświetlenie w trzech
salach oraz wymalowano dwie sale,

– w strykowskim Gimnazjum: wyłożono
kostkę brukową, zainstalowano oświetlenie
zewnętrzne, naprawiano instalację odgro-
mową i dach budynku oraz wyremonto-
wano magazyn,

– w trzebawskiej szkole naprawiano insta-
lację odgromową, natomiast w stęszewskim
przedszkolu wymieniono okna, drzwi wej-
ściowe i boczne oraz wymalowano sale,

– w budynku strykowskiego przedszkola wy-
konano elewację oraz wyłożono nową kost-
kę brukową.

Tradycyjnie, jak co roku w okresie waka-
cyjnym na terenie gminy zorganizowano
półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży ze
szkół podstawowych. Odbywały się one 
w: Modrzu, Będlewie, Trzebawiu, Stęszewie,
Sapowicach i Jeziorkach. Natomiast gminni
absolwenci gimnazjum, którzy wykazali się
szczególnymi osiągnięciami otrzymali z rąk
burmistrza nagrody.

Gmina Stęszew wraz z gminą Buk i Do-
piewo wchodzi w skład Stowarzyszenia –
Lokalnej Grupy Działania „Źródło”. Decyzją
Zarządu Województwa Wielkopolskiego, zo-
staliśmy wybrani do realizacji lokalnej stra-
tegii rozwoju w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
W roku 2009 w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego gmina Stęszew
podpisała umowę o warunkach realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju. 

W czerwcu ubiegłego roku w Modrzu od-
były się Targi „Polskie Zboża”. Honorowy pa-
tronat nad imprezą objęła gmina Stęszew.

Gminne dokonania i plany

5 stycznia (wtorek)
– Spotkanie z przedstawicielami K.S. Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej w sprawie warunków współpracy

6 stycznia (środa)
9:00 – Spotkanie w Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodo-

wego, w sprawie zaopiniowania przedsięwzięć gospo-
darczych na terenach WPN-u oraz opinii w sprawie
napowietrzania wód Jeziora Góreckiego

18:00 – Spotkanie w Urzędzie w Dopiewie z udziałem samo-
rządowców gminy Dopiewo, Komorniki, Stęszew,
przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych
oraz z Posłem Stanisławem Kalembą dotyczące prze-
jęcia Domu Kultury w Konarzewie na potrzeby osób
niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew i gmin
ościennych

7 stycznia (czwartek)
10:00 – Spotkanie z przedstawicielami firmy STENA w sprawie

zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
12:00 – Spotkanie z przedstawicielami Wielkopolskiego Zarządu

Dróg, w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich na
terenie gminy Stęszew

18:00 – Posiedzenie Lokalnej Grupy Działania „Źródło”
w Buku, w celu opracowania kierunku działań na
2010 rok

8 stycznia (piątek)
10:00 – spotkanie z przedstawicielami mediów na temat pro-

mocji gminy Stęszew
14:00 – Spotkanie z gminnymi dyrektorami gimnazjów, w spra-

wie omówienia problemów funkcjonowania tych pla-
cówek

19:00 – Spotkanie podsumowujące rok 2009 u Prezydenta
Poznania Ryszarda Grobelnego 

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA
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Były to pierwsze w Polsce targi prezentujące
szeroki zakres ofert producentów i importerów
materiału siewnego, nawozów, środków
ochrony roślin oraz maszyn rolniczych i opry-
skujących.

W roku 2009 na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich odbyła się pierw-
sza edycja Targów dla Gmin, Miast i Regionów,
w których gmina Stęszew brała udział. 

Gmina Stęszew dba również o bezpie-
czeństwo i zdrowie jej mieszkańców. W roku
ubiegłym na potrzeby komisariatu Policji,
zakupiła narkotesty oraz sprzęt ratownictwa
drogowego dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej.

Wieloletnie zmagania gminy na różnych
płaszczyznach działalności przyniosły efekty
i zaowocowały licznymi nagrodami. W li-
stopadzie gmina Stęszew otrzymała Krysz-
tałowy Puchar Polski i Złoty medal jako naj-
lepsza gmina rolnicza w Polsce. Ponadto,
burmistrz został wyróżniony Honorowym
Medalem „VERBA DOCENT – EXEMPLE TRA-
HUNT – SŁOWA UCZĄ – PRZYKŁADY POCIA-
GAJĄ”. Gminie przyznano również Certyfikaty
Microsoft License Management oraz BKK
Incest – Legalny Urząd. Za wysoką efektyw-
ność w realizacji zadań administracji pu-
blicznej i dbałości o korzystne relacje ze spo-
łecznością lokalną, gmina Stęszew może po-
szczycić się tytułem laureata „Wielkopolska
Jakość”.

W roku 2009 na terenie gminy Stęszew
zorganizowano szkolenie w ramach projektu
„Edukacja Szansą na lepsze jutro”. Trwało
ono od lutego do sierpnia. Obejmowało szko-
lenie pracownika administracyjno-biurowego,
naukę j. angielskiego oraz naukę umiejętności
poruszania się po rynku pracy. Społeczność
gminna otrzymała także szansę udziału
w kursie komputerowym. Chętni zostali prze-
szkoleni z zakresu: obsługi systemu Microsoft
Windows XP, edycji tekstu w Microsoft Word
2007, dokonywania obliczeń w Microsoft
Excel 2007 oraz obsługi sieci Internet. W stry-
kowskim gimnazjum zostało otwarte cen-
trum kształcenia. Jest to ośrodek, w którym
osoby mogą kształcić się w formie on-line
(przez internet).

Wiele uwagi w minionym roku poświę-
cono również promocji gminy i upowszech-
nianiu uroczystości kulturalnych i sporto-
wych. Oprócz imprez takich jak: Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy, Święto Stęszewa,
dożynki gminne, obchody majowe i listopa-
dowe, Gminny Dzień Matki i Dzień Seniora,
spotkania wigilijne, konkurs piosenki „Stę-
szewska Triola”, festyny rodzinne, czy roz-
grywki sportowe o Buchar burmistrza, które

stały się tradycją naszej gminy były i te,
zorganizowane po raz pierwszy. Należały
do nich np.: bieg przełajowy, który odbył się
w ramach święta Stęszewa oraz „Rajd po
zdrowie w Mikroregionie”. 

Bieżący rok rozpoczął się równie aktyw-
nymi działaniami. Zaplanowano szereg za-
dań inwestycyjnych, których część jest już
realizowana. Jednym z najważniejszych
planów na rok 2010 jest np.: budowa kana-
lizacji sanitarnej w miejscowości Sapowice,
i w miarę możliwości finansowych kanali-
zacja w Trzebawiu i osiedla przy ul. Trze-
bawskiej w Stęszewie. Sporą część budżetu
gmina zamierza przeznaczyć na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Wronczyn, Zaparcin, oraz na zakupu sprzętu
asenizacyjnego.

Gmina przeznaczyła również fundusze
na budowę wielofunkcyjnego boiska sporto-
wego z nawierzchnią syntetyczną w Stry-
kowie oraz rekultywację boisk w Skrzynkach
i we Wronczynie. 

Na stadionie Lipna Stęszew wbudowana
zostanie natomiast studnia umożliwiająca
nawadnianie boiska

W odpowiedzi na postulaty stęszewskiej
młodzieży, w roku 2010, zostanie wybudo-
wany skate park. Bieżącym naprawom i kon-
serwacji ulegną gminne place zabaw.

Realizowane będą także, jak każdego roku
inwestycje drogowe na terenie całej gminy.
Są wśród nich m.in.:
– modernizacja części ulicy Twardowskiej

i Trzebawskiej
– częściowy remont ul. Podgórnej w Wito-

blu,
– dokończenie remontu ul. Nowej w Dębienku. 

Jednym z najważniejszych tematów są
oczywiście inwestycje oświatowe. Zaplano-
wano wiele remontów w gminnych szkołach.
Zadania przedstawiają się następująco:
– w Szkole Podstawowej w Stęszewie zostaną

wymienione drzwi wejściowe, zainstalo-
wany zostanie schodołaz dla niepełno-
sprawnych oraz zakupione zostaną kom-
putery,

– w Szkole Podstawowej w Modrzu zostaną
wymienione grzejniki, naprawione drzwi
wejściowe oraz pomalowane dwie sale na
piętrze,

– w Szkole Podstawowej w Jeziorkach zostaną
wymalowane toalety uczniowskie, sala
gimnastyczna oraz wymienione zostaną
w niej lampy

– w Szkole Podstawowej w Strykowie zostaną
wymienione okna i lampy

– w Szkole Podstawowej w Trzebawiu zostaną
wymienione okna,

– w Zespole Szkół Specjalnych w Stęszewie
zostaną naprawione drzwi wejściowe, wy-
mienione okna w piwnicy i wykładzina

– w Gimnazjum w Stęszewie wykonany zo-
stanie kompleksowy remont toalet dziew-
cząt i nauczycieli oraz wymienione zostaną
w nich okna,

– w Gimnazjum w Strykowie zostanie wy-
konana elewacja budynku.

Najważniejszym z zadań oświatowych jest
jednak niewątpliwie budowa nowego budynku
oświatowego. Przedsięwzięcie to pochłonie
ok. 4 500 000 zł. Gmina obecnie rozstrzyga
przetarg i wkrótce ruszą prace budowlane.

Jak każdego roku, w planach inwesty-
cyjnych uwzględniane są wnioski Rad So-
łeckich, dotyczące drobnych inwestycji
w gminnych miejscowościach. Odbywać się
one będą sukcesywnie. 

Red.

9 stycznia (sobota)
18:00 – Spotkanie u Marszałka Województwa Wielkopolskiego

w celu podsumowania wspólnych działań w roku
2009 i nakreśleniu dalszej współpracy na rok 2010

10 styczeń (niedziela)
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – gmina Stęszew

11 stycznia (poniedziałek)
10:00 – Spotkanie organizacyjne Dni Stęszewa 2010
19:00 – Zebranie wiejskie w Zamysłowie

12 stycznia (wtorek)
12:00 – Zebranie wiejskie w Piekarach
18:30 – Poznań – spotkanie burmistrzów, dotyczące planów

działania na rok 2010

13 stycznia (środa)
17:00 – Spotkanie na Sali sesyjnej w Stęszewie z przedstawi-

cielami Domu Nauczyciela, w sprawie wykupu mieszkań
w tym obiekcie

14 stycznia (czwartek)
12:00 – Spotkanie z prezesem Banku GBS Mosina dotyczące

obsługi placówek tego Banku
18:00 – Zebranie wiejskie w Wielkiejwsi – Plan Odnowy Miej-

scowości
20:00 – Spotkanie wiejskie w Mirosławkach – Plan Odnowy

Miejscowości

15 stycznia (piątek)
19:00 – Spotkanie ze Starostą i Zarządem Powiatu Poznań-

skiego w celu ustalenia planu współdziałania na rok
2010 i jego realizacji

16 stycznia (sobota)
17:00 – Spotkanie w Granowie, mające na celu wypracowanie

opinii dotyczącej modernizacji drogi nr 32

17 stycznia (niedziela)
15:00 – XIV Przegląd Kolęd w Modrzu
18:00 – Koncert Noworoczny w Buku

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA
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8 lutego odbyła się XXXIII Sesja Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew. Była to pierwsza
Sesja w roku 2010. Po jej otwarciu i usta-

leniu porządku, burmistrz przedstawił spra-
wozdanie z działalności międzysesyjnej. Obej-
mowało ono okres od 28 grudnia do 8 lutego.

Burmistrz poinformował, że w minionym
czas odbyły się spotkania podsumowujące
rok 2009. Miały one miejsce u Starosty Po-
znańskiego, Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego, a także Prezydenta Miasta Po-
znania.

Miniony okres to liczne spotkania Lokalnej
Grupy Działającej „Źródło”. Ustalono na nich,
że od lutego ruszają pierwsze nabory wnio-
sków na realizację przedsięwzięć w ramach
tego programu.

17 stycznia w Modrzu odbył się XIV Prze-
gląd Kolęd. Został on zorganizowany przy
współpracy z moderską parafią.

W omawianym okresie odbyło się wiele
zebrań wiejskich. Opracowano na nich plan
odnowy gminnych miejscowości. Jest on po-
trzebny, by można było składać wnioski
i ubiegać się o dofinansowanie unijne na
konkretne przedsięwzięcia.

Burmistrz poinformował, że nadal trwają
rozmowy dotyczące budowy drogi ekspreso-
wej S5. Droga ta ma przebiegać w miejscu,
gdzie znajduje się wysypisko odpadów ko-
munalnych i Centrum Zagospodarowania
Odpadów „Selekt” w Piotrowie. W związku
z tym konieczne będą pewne prace, mające
na celu usunięcie części wysypiska. Ponadto,
po wieloletnich ustaleniach przebiegu trasy
S5, GDDKiA w Warszawie przedstawiła nową
koncepcję. Droga ta, miałaby ominąć Wiel-
kopolski Park Narodowy. Oznaczałoby to, że
prowadziłaby z Poznania do węzła Buk,
a z Buku do Kościana. Tym samym nie prze-
biegałaby przez gminę Stęszew. Zadziwiające
jest to, że po tylu latach rozmów, dyskusji
i wydatkowaniu wielu pieniędzy na dokładne
ustalenie trasy S5, pojawiają się wciąż nowe
pomysły. Należy mieć tylko nadzieje, że plany
te nie dojdą do skutku.

Trwały również rozmowy z przedstawi-
cielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na temat
dofinansowania gminnych inwestycji, takich
jak kanalizacja sanitarna.

W styczniu przypada Święto Babci i Dziad-
ka. Z tej okazji w wielu gminnych miejsco-
wościach odbyły się uroczystości, w przygo-
towaniu których pomagali przedstawiciele
samorządów.

Miały również miejsce liczne spotkania
z przedsiębiorcami, Strażą Pożarną, Ludo-
wymi Zespołami Sportowymi, Klubem Pszcze-
larzy, Klubem Piwersi, Polskim Czerwonym
Krzyżem, Związkiem Harcerzy Polskich itd.
Podsumowano na nich, działalność grup za-
wodowych i grup hobbystów za rok 2009.

W miesiącu styczniu doszło do dwóch
pożarów. 22 w Jeziorkach spłonął zabytkowy
młyn, a pięć dni później pożar wybuch w ka-
mienicy przy ul. Poznańskiej w Stęszewie.
W tym miejscu szczególne podziękowania

należą się Ochotniczej Straży Pożarnej, która
sprawnie i aktywnie interweniowała w tych
zdarzeniach.

Odbyły się także spotkania z sołtysami
na których omówiono zimową akcję utrzy-
mania dróg. Dyskutowano również o fun-
duszach gminnych na rok 2010.

Zadaniem gminy jest utrzymanie ponad
150 km dróg gminnych. By poprawić bez-
pieczeństwo, gmina zakupiła pług wirnikowy,
który pomaga odśnieżać najtrudniejsze od-
cinki dróg. Przy tak intensywnej zimie nie-
możliwe jest dokładne odśnieżanie wszystkich
polnych dróg. Priorytetem jest utrzymanie
przejezdności do domostw. Burmistrz poin-
formował, że im więcej wydamy pieniędzy
na zimowe utrzymanie dróg, tym mniej zo-
stanie na remonty, które po tegorocznej zimie
będą niezbędne. 

Od 18 do 29 stycznia w całej Wielkopolsce
trwały ferie zimowe. W tym czasie w pla-
cówkach oświatowych, świetlicach wycho-
wawczych, bibliotekach i stęszewskim Domu
Kultury odbywały się zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży. Mogli oni pobawić się z rówieśnikami,
grać w ping – ponga, gry planszowe, czy
też pojechać na wycieczkę do kina bądź na
basen. 

W omawianym okresie odbyło się spo-
tkanie Rady Aglomeracji Poznańskiej, na któ-
rym podsumowano działalność za 2009 rok,
a także zapoznano się z przygotowanymi
planami na rok 2010 i lata kolejne.

W minionym okresie na sali sesyjnej od-
było się szkolenie przedsiębiorców LIDER. Do-
tyczyło ono skutecznego pozyskiwania środ-
ków unijnych na realizację własnych za-
mierzeń gospodarczych i samorządowych. 

Burmistrz poinformował, że Zarząd Dróg
Wojewódzkich wystąpił do gminy o zgodę
na wycinkę drzew jesion, które rosną przy
drodze: Buk – Stęszew. Gmina taką zgodę
wydała.

Ruszyły procedury dotyczące dokumen-
tacji prac inwestycyjnych na 2010 rok. Roz-
strzygnięto także przetargi na:
– cząstkowe remonty dróg,
– kanalizację Wronczyn – Zaparcin,

XXXIII Sesja Rady Miejskiej
Gminy Stęszew

18 stycznia (poniedziałek)
11:00 – Spotkanie w Czempiniu z przedstawicielami Czempinia,

Stęszewa i Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad,
w sprawie przebiegu drogi krajowej S5 w okolicy wy-
sypiska komunalnego

17:00 – Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w Modrzu

19 stycznia (wtorek)
18:00 – Strykowo – spotkanie podsumowujące działania OSP

za rok 2009

20 stycznia (środa)
10.00 – Spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie
dofinansowania inwestycji gminnych na rok 2010

16.00 – Strykowo – Spotkanie z okazji Dnia Seniora

21 stycznia (czwartek)
14.00 – Spotkanie z sołtysami gminy dotyczące aktualnej

sytuacji gminy i stworzenia funduszu sołeckiego,
a także wypracowania współdziałania mającego na
celu zwalczanie skutków tegorocznej zimy

18.00 – Zebranie wiejskie w Tomicach – Plan Odnowy Miej-
scowości 

20.00 – Zebranie wiejskie w Tomiczkach w celu wypracowania
i przyjęcia planu odnowy miejscowości

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA
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W ostatnim czasie docierać zaczęły
niepokojące sygnały, dotyczące funk-
cjonowania punktu lekarskiego w Je-

ziorkach. Mieszkańcy korzystający z punktu
zgłaszali problemy dotyczące m.in.: nie do-
trzymywania przez lekarzy godzin przyjęć,
nie wypisywania na miejscu recept i zwolnień
lekarskich itp. 

W związku z zaistniałą sytuacją 22 stycz-
nia br. burmistrz gminy Stęszew wystosował
pismo do lekarzy obsługujących ten punkt.
Prosił w nim, by przyjmowali pacjentów
nie dwa, tylko trzy razy w tygodniu, a także
by wypisywali zwolnienia lekarskie i recepty
na miejscu – w Jeziorkach. 

1 lutego otrzymał odpowiedź, że zwięk-
szenie liczby dni przyjmowania pacjentów
w Jeziorkach jest chwilowo niemożliwe. Le-
karze tłumaczyli, że pogorszyłoby to dostęp-
ność do lekarza rodzinnego w przychodni
w Stęszewie. Jednocześnie poinformowali, że
lekarze przyjmujący w Jeziorkach zaczną
wypisywać zwolnienia lekarskie na miejscu.

Problem jednak nie minął, przeciwnie –
zaczął narastać. Dlatego też mieszkańcy Je-
ziorek i okolicznych wsi korzystających
z punktu lekarskiego, złożyli petycje do Przy-
chodni Zespołu Lekarza Rodzinnego „Medicus”.
Podnieśli w nich kwestie braku konkretnych
informacji dotyczącymi godzin przyjęć le-
karzy, braku wypisywania recept i zwolnień
lekarskich na miejscu, zwiększenia z dwóch
do trzech, dni przyjmowania pacjentów itd.

Reakcja na pismo mieszkańców była na-
stępująca – lekarze Przychodni „Medicus”,
25 lutego br. zwrócili się z prośbą do burmi-
strza gminy o zgodę na rozwiązanie za po-
rozumieniem stron umowy dzierżawy lokalu
w Jeziorkach ze skutkiem na dzień 31 marca
2010 rok. 

Władze gminy, chcąc załagodzić konflikt
i wypracować kompromis, spotkały się 1
marca z lekarzami. Z uwagi na ich niezde-
cydowanie, co do kwestii dalszego prowa-
dzenia punktu, problemu nie udało się jednak
rozwiązać. W konsekwencji, 11 marca w Je-

ziorkach zorganizowano
spotkanie lekarzy obsłu-
gujących punkt lekarski
z mieszkańcami, którzy
z niego korzystają. 

Na początku spotka-
nia burmistrz przedsta-
wił całą sytuację, po-
cząwszy od pierwszych
zażaleń jakie zaczęły na-
pływać od mieszkańców
gminy, do momentu wy-
stosowania przez lekarzy
prośby o rozwiązanie
umowy dzierżawy lokalu
w Jeziorkach. 

Następnie burmistrz poprosił lekarzy o za-
branie głosu i ustosunkowanie się do zaist-
niałej sytuacji. Zdziwienie uczestników było
wielkie, gdy jeden z lekarzy nie odniósł się
do stawianych zarzutów, tylko poprosił o ob-
niżenie czynszu za dzierżawę jezioreckiego
budynku. Lekarze zapomnieli chyba, że znaj-
dują się w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż
budynek punktu lekarskiego należy do gminy
i czynsz za jego wynajem jest niższy niż
wynajem lokalu od osoby prywatnej. 

Dyskusja podczas całego spotkania była
bardzo burzliwa. Mieszkańcy przedstawiali
swoje racje, lekarze – swoje. Obie strony
były mocno rozemocjonowane. Dziwił tylko

Punkt lekarski w Jeziorkach

– budowę budynku oświatowego.
10 stycznia w Stęszewie zagrała Wielka

Orkiestra Świątecznej Pomocy. Łącznie miesz-
kańcom gminy udało się zebrać 34.325,11 zł.

W styczniu, Stęszew obchodził 65. rocznicę
wyzwolenia miasta spod okupacji niemieckiej.
Uroczystości z tej okazji odbyły się 25 stycznia
w stęszewskim muzeum. 

Po sprawozdaniu burmistrza, głos zabrała
Dyrektor Domu Kultury w Stęszewie. Przed-
stawiła sprawozdanie z działalności DK za
rok 2010. 

Następnie, przyjęto uchwały w sprawie:
– zmiany budżetowej na rok 2010,
– zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości

Mirosławki na lata 2010 – 2017”
– zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości

Tomiczki na lata 2010 – 2017”,
– zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości

Rybojedzko i Tomice wchodzących w skład
sołectwa Tomice na rok 2010 – 2017”

– zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Krąplewo i Wielkawieś wchodzących

w skład sołectwa Wielkawieś na lata 2010
– 2017”

– nie wyrażania zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2010 roku,

– nabycia przez gminę Stęszew dróg położo-
nych w Modrzu,

– sprzedaży w trybie bezprzetargowym nie-
ruchomości położonych w Stęszewie,

– Sprzedaży nieruchomości położonych w Stę-
szewie,

– ustalenia wysokości ekwiwalentu.
W.S.

Spotkanie z lekarzami spółki „Medicus” otwiera burmistrz

22 stycznia (piątek)
10.00 – Spotkanie z dyrektorem Domu Kultury w Stęszewie

mające na celu wypracowanie skuteczniejszych metod
organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

15.00 – Spotkanie z młodymi sportowcami w sprawie stworzenia
skateparku w Stęszewie

17.00–20.00 – Lustracja bibliotek gminnych
– Pożar zabytkowego młyna w Jeziorkach

23 stycznia (sobota)
16.00 – Spotkanie z przedstawicielami ZHP w Stęszewie

25–27 stycznia (poniedziałek – środa)
– Zmagania z intensywnymi opadami śniegu. Całodobowa

akcja odśnieżania dróg

28 stycznia (czwartek)
12.00 – Spotkanie z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie, w sprawie zagospodarowania czasu osobom
niepełnosprawnym, a także uzyskania w powiecie
wsparcia dla inicjatywy stworzenia warsztatów terapii
zajęciowej w Konarzewie

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA
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stosunek jednego z lekarzy, który argumenty
mieszkańców kwitował stwierdzeniem: „jak
chcecie, to idźcie do innego lekarza”…

Ostatecznie udało się dojść jednak do po-
rozumienia. Powzięto następujące ustale-
nia:
1) Punkt lekarski w Jeziorkach czynny bę-

dzie:
– we wtorek od godz. 8.00 do godz. 11.00

(dr Sabatowicz),
– w środę od godz. 15.00 do godz. 18.00

(dr Stefens),

– w piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00 (dr
Bruś).

Zgodnie z obietnicą, lekarz przyjmujący
danego dnia, obecny będzie w punkcie le-
karskim do ostatniego pacjenta.
2) Recepty oraz zwolnienia lekarskie wypi-

sywane będą pacjentom na miejscu, na
bieżąco. 

3) Lekarze ze spółki „Medicus” świadczyć
będą usługi w zakresie wizyt domowych.
Ustalono również, że okres wynajmu

dzierżawy został wydłużony do dnia

30.04.2010 r. Jeżeli w tym czasie pojawiać
się będą sytuację problemowe, zarówno ze
strony pacjentów jak i lekarzy, w/w umowa
dzierżawy rozwiązana zostanie ze skutkiem
natychmiastowym. 

Na zakończenie warto dodać, że atmosfera
podczas całego spotkania była bardzo napięta.
Lekarze wykazywali lekceważący stosunek
do zaistniałej sytuacji, a problemy miesz-
kańców zdawały się być dla nich małoważ-
ne.

Każdy, kto zgodnie z prawem pozbywa
się powstałych w gospodarstwie do-
mowym odpadów komunalnych może

z łatwością policzyć ile przeznaczył na ten
cel z domowego budżetu w ubiegłym roku.
Za wywóz pojemnika 110 l płaciliśmy 11,99 zł.
Zgonie z zapisem Regulaminu zachowania
czystości i porządku na terenie gminy Stęszew,
mieszkańcy zobowiązani są oddawać min.
1 pojemnik 110 l miesięcznie. Zatem prze-
ciętny Kowalski w 2009 r. wydał na odbiór

odpadów 143,88 zł. Jest to oczywiście kwota
minimalna, ponieważ często w gospodar-
stwach domowych odpadów komunalnych
powstaje znacznie więcej. Łącznie na skła-
dowisko odpadów w Srocku Małym z terenu
naszej gminy trafiło 2971,65 ton odpadów
komunalnych. 

Chcąc umożliwić mieszkańcom selektyw-
ną zbiórkę surowców wtórnych, na terenie
naszej gminy od kilku lat prowadzona jest
zbiórka zarówno w systemie workowym jak
i kontenerowym. W sumie w 2009 r. zebrano:
462,98 ton surowców wtórnych. W tym
udział poszczególnych surowców przedstawia
się następująco:

Wydatki związane ze zbiórką surowców,
utrzymaniem pojemników, transportem, za-
kupem worków, oddaniem do recyklingu ze-
branych surowców wtórnych finansowane
są w całości z budżetu gminy. W sumie w 2009
r. na selektywną zbiórkę surowców wtórnych
przeznaczono 116 823,92 zł. W tym na
system kontenerowy 15 408 zł oraz system
workowy 101 415,92 zł. Koszt zakupu worków
wyniósł 16 373,38 zł. Niestety ceny surowców
wtórnych w ubiegłym roku utrzymywały się

na tak niskim poziomie, że zysk z ich sprzedaży
do recyklingu wyniósł zaledwie 7 procent
ogólnej kwoty przeznaczonej na ten cel. Ceny,
jakie odbiorca płacił za poszczególne surowce
wtórne przedstawiały się następująco:

Mimo wszystko władze gminy decydują
się nadal utrzymywać obydwa systemy se-
lektywnej zbiórki surowców wtórnych. 

Z analizy Tabeli 1 wynika, że surowce po-
chodzące z kontenerów są bardzo zanieczysz-
czone. To znaczy wśród surowców wtórnych
nadających się do recyklingu znajdują się nie-
rzadko odpady komunalne nienadające się do
ponownego wykorzystania (w kontenerach na
tworzywa sztuczne znajduje się aż 60% zanie-
czyszczeń, które w ogóle nie powinny do nich

trafić). W praktyce zanieczyszczenia z kontene-
rów muszą zostać mechanicznie oddzielone od
surowców, a następnie przewiezione na skła-
dowisko odpadów komunalnych. Te dodatkowe
działania znacznie podnoszą koszty, które gmina
ponosi na zbiórkę surowców wtórnych. 

Przypominając:
Dopojemnikówiworkównatworzy-

wasztuczne(PET)
możnawrzucać:

• puste butelki plastikowe po różnych na-
pojach (np. typu PET),

• puste butelki plastikowe po kosmetykach
i środkach czystości (np.: po szamponach,
płynach), 

Ile kosztowały nas śmieci w 2009 r.?

Rodzaj surowców 
wtórnych

Systemworkowy
Ilość odpadów 
zebranych [t]

Systemkontenerowy

Ilość odpadów 
zebranych [t]

Procent 
zanieczyszczenia

Ilość przekazanych 
do recyklingu [t]

Tworzywa sztuczne 33,76 55,5 60% 22,2

Stłuczka szklana 100,25 169,73 10% 152,75

Makulatura 50,3 38,74 30% 27,11

Folia odpadowa 12,18 –

Metale 2,52 –

Tabela 1

Tabela 2

Rodzaj surowców 
wtórnych

Cena za 1 tonę

Tworzywa sztuczne 1 zł

Stłuczka szklana 10 zł

Makulatura średnio 40 zł
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• plastikowe opakowania po żywności (np.:
kubki po jogurtach, margarynach), 

• plastikowe koszyczki po owocach,
• folie i torebki z tworzyw sztucznych, 
• czyste kanistry plastikowe, 
• opakowania stalowe i aluminiowych (pusz-

ki, pudełka, folie itp).
niemożnawrzucać

• opakowań po medykamentach,
• opakowań i butelek po olejach spożywczych

i silnikowych oraz smarach
• puszek i pojemników po farbach i lakie-

rach,
• opakowań po środkach chwasto i owado-

bójczych,
• zabawek
• sprzętu AGD

Dopojemnikówiworkówznapisem
szkło

możnawrzucać
• butelki szklane,
• słoiki,
• szklane opakowania po kosmetykach.

niemożnawrzucać
• szkła płaskiego (szyby okienne i samocho-

dowe, szkła zbrojonego, luster – mają inną
temperaturę topnienia od szkła opakowa-
niowego i nie stopią się razem z butelkami
i słoikami),

• szklanek, kieliszków, szkła kryształowego,
naczyń żaroodpornych,

• ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu
arco, doniczki, miski, talerze),

• szkła okularowego,
• żarówek, świetlówek, kineskopów,
• szklanych opakowań farmaceutycznych

i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością
zawartości.
Dopojemnikówi workówz napisem

makulatura
możnawrzucać

• gazety, książki w miękkich okładkach lub
po usunięciu twardych,

• katalogi, prospekty,
• tekturę,
• worki papierowe, papier pakowy,
• ścinki drukarskie,

niemożnawrzucać
• opakowań z jakąkolwiek zawartością,
• lakierowanego lub foliowanego papieru

z folderów reklamowych,
• tapet,
• kalki,
• papieru termicznego,
• zatłuszczonego i brudnego papieru (jeśli

jest to fragment wystarczy go oderwać),
• opakowań wielomateriałowych (tzw. kar-

toników, opakowań tetra pak)
• artykułów higienicznych

W najbliższym czasie przeprowadzona
zostanie analiza, do których pojemników
trafia najwięcej zanieczyszczeń, przy których

pojemnikach znajduje się najwięcej odpadów
komunalnych. Pojemniki te zostaną usunięte,
a mieszkańcy okolicznych domów jednoro-
dzinnych poproszeni zostaną o przejście na
system workowy selektywnej zbiórki surow-
ców wtórnych. Jeżeli ktoś chciałby już teraz
zacząć korzystać z systemu workowego może
zgłosić się po komplet worków do Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul.
Mosińska 15 w Stęszewie nr Tel. 61 81 34 182
lub skontaktować się telefonicznie pod nr
Tel. 61 81 35 305.

Niestety, już dziś wiadomo, że w 2010
roku na selektywną zbiórkę surowców wtór-
nych tylko w systemie kontenerowym będzie
trzeba przeznaczyć dużo większą kwotę tj.
min. 50 000 zł. Wiąże się to ze wzrostem
kosztów związanych ze zbiórką selektywną,
i równoczesnym brakiem wzrostu cen su-
rowców wtórnych. Ceny te od dłuższego
czasu (roku) albo utrzymują się na tym sa-
mym niskim poziomie, lub rosną tylko w nie-
znacznym stopniu. 

Mamy zatem nadzieje, że nasi mieszkańcy
docenią starania władz gminy w zakresie
selektywnej zbiórki surowców wtórnych i do
pojemników i worków będą trafiać tylko
i wyłącznie surowce wtórne. 

M.Ł.

M inął kolejny rok inwestycyjny. Rok,
w którym Gmina Stęszew ubiegała
się o środki na realizacje inwestycji

ze źródeł krajowych i zagranicznych. Był to
rok w którym zmagano się z procedurami,
jakie musimy spełniać przy ubieganiu o te
środki, trwały też rozliczenia inwestycji oraz
zderzaliśmy się z rzeczywistością dotyczącą
samego wykonawstwa. 

I tak początek 2009 roku to dalsza inten-
sywna praca nad dokumentami, spełnianiem
procedur niezbędnych do ubiegania się o środ-

ki z Unii Europejskiej w ramach osi IV:
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich po to aby w lutym złożyć wniosek
o dofinansowanie. W efekcie tych starań
w czerwcu 2009 roku uzyskaliśmy informację,
że Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania
„Źródło” w skład którego wchodzą trzy
gminy: Buk, Dopiewo i Stęszew pozytywnie
przeszła ocenę i zakwalifikowała się do do-
finansowania. W dniu 26 czerwca 2009 roku
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego została podpisana umowa

o warunkach sposobie realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie otrzyma
środki finansowe w wysokości ponad 5 mln
zł na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.
Dofinansowanie ze środków unijnych obej-
mować będzie działania: odnowa i rozwój
wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
różnicowanie działalności nierolniczej oraz
tzw. małe projekty. 

Równolegle trwały starania o uzyskanie
wsparcia z Unii Europejskiej w ramach dzia-
łania: „Odnowa i rozwoju wsi” Programu

Inwestycje Gminy Stęszew,
a środki z Unii Europejskiej

i środki krajowe
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Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek zło-
żony został w lutym 2009 roku dotyczący
projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego bo-
iska sportowego z nawierzchnią syntetyczną
w miejscowości Strykowo”. Procedura oceny
wniosku została zakończona w sierpniu,
umowę Burmistrz podpisał 25 września 2009
rok. Zgodnie z podpisaną umową wysokość
przyznanego dofinansowania to kwota: 161,8
tys. zł 

W minionym roku trwały również pracę
dotyczące realizacji pięciu inwestycji z zakresu
gospodarki ściekowej wpółfinansowanych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska w Poznaniu. I tak w 2009 roku zakoń-
czono prace nad: „Budową sieci kanalizacji
sanitarnej dla wsi Witobel-Zamysłowo (ETAP
I)”, „Budową kanalizacji sanitarnej dla wsi
Witobel – Zamysłowo – Etap II (ulica Twar-
dowska i cz. ulicy Wrocławskiej)”, „Rozbu-
dową kanalizacji sanitarnej wraz z przyka-
nalikami w miejscowościach Dębienko i Dęb-
no”, „Rozbudową kanalizacji sanitarnej dla
wsi Witobel – Zamysłowo – (ulice Moderska,
Stęszewska oraz część ulicy Wrocławskiej)
oraz Stęszewie (ulica Dojazdowa) – III etap”
oraz „Rozbudową oczyszczalni ścieków
w miejscowości Strykowo”. Łączna kwota
uzyskanego wsparcia z WFOSiGW w Poznaniu
w 2009 roku wyniosła: 3,7 mln zł.

W czerwcu 2009 roku złożono wnioski
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
o dofinansowanie kolejnych planowanych

na lata 2010–2011 inwestycji. Wnioski do-
tyczyły budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Trzebaw oraz realizacji II
etapu kanalizowania Sapowic. W listopadzie
Burmistrz otrzymał informację o zaplano-
waniu pomocy na realizację tych inwestycji
przez WFOŚ i GW w Poznaniu. 

We wrześniu ubiegaliśmy się o dofinan-
sowanie budowy drogi gminnej Tomiczki –
Tomice w ramach Narodowego Programu
Budowy Dróg Lokalnych 2008–2011. Kwota
wnioskowana w trakcie naboru wniosków
przez gminy to: 103,602 mln zł dla porów-
nania do rozdysponowania dla gmin woje-
wództwa wielkopolskiego było: 39,745 mln
zł, Na 110 gmin, znaleźliśmy sie nad 57 miej-
scu. Środków finansowanych wystarczyło
dla 30 projektów gminnych. 

W 2009 roku w listopadzie złożony został
wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych w Poznaniu o dofinansowanie moder-
nizacji drogi Twardowo – Zamysłowo, obecnie
oczekujemy na decyzje.

Ponadto 2009 rok to realizacja przedsię-
wzięcia w ramach Programu: „Moje boisko –
ORLIK 2012”. Burmistrz podpisał umowę
o dofinansowaniu z Sejmikiem Województwa
Wielkopolskiego w dniu 10 lutego 2009 roku,
natomiast umowa z Ministerstwem Sportu
i Turystyki została podpisana 13 sierpnia
2009 rok. Dofinansowanie ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki wyniosło: 333
tys. zł natomiast ze środków Województwa
Wielkopolskiego to kwota: 333 tys. zł. 

W czerwcu 2009 Burmistrz złożył wniosek
o dofinansowanie ze środków Unii Europej-
skiej w ramach PROW 2007–2013 działanie:
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”. dotyczący projektu pn.: „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Wronczyn, Zaparcin i dla części miejscowości
Witobel, Zamysłowo oraz zakup sprzętu ase-
nizacyjnego”. Dobra wiadomość jest taka,
że zakwalifikowaliśmy sie do realizacji tego
dużego projektu. W dniu 29 grudnia 2009
roku została podpisana umowa na dofinan-
sowanie tego projektu. Zgodnie z umową
wysokość przyznanego dofinansowania to
kwota: 3,268 mln zł 

Co można powiedzieć o minionym roku
na pewno to, że był intensywny w rozmaitość
form i źródeł ubiegania się o środki zewnętrz-
ne na realizacje gminnych inwestycji, rozli-
czeń realizowanych zadań oraz kontroli re-
alizowanych inwestycji. Ważna jest dobra
współpraca wielu ludzi, którzy na różnych
etapach projektu tzn. fazie ubiegania się
o środki, oceny wniosku, samej realizacji in-
westycji i rozliczeń pracują na efekt końcowy.
Zauważyć też należy, że czynnikiem, który
warunkuje sukces projektu jest, również wy-
konawca inwestycji. 

Musimy też wyraźnie powiedzieć, ze po-
zyskane środki zewnętrzne to przede wszyst-
kim sukces naszej społeczności, gdyż w efekcie
udaje się przez realizację inwestycji podnieść
jakość życia mieszkańców. 

D.S.

S ieć energetyczna gminy Stęszew ob-
sługiwana jest przez Grupę Energe-
tyczną ENEA S.A. Ze względu na częsty

brak dostawy prądu i jej słabą moc, gmina
od dwóch lat prowadzi rozmowy z jej
przedstawicielami o wzmocnieniu bezpie-
czeństwa energetycznego mieszkańców.
Starania te w końcu przyniosły rezultat.
Gmina Stęszew, otrzymała potwierdzenie,

że ENEA S.A. dokonuje modernizacji sieci
energetycznej. Inwestycja ta, umożliwi
zwiększenie dostaw energii energetycznej
na terenie całej gminy. Pozwoli również
na dalszy wzrost i rozwój prowadzonych
inwestycji gospodarczych. Całkowity koszt
modernizacji sieci energetycznej to 9 mi-
lionów złotych.

Red.

29 stycznia (piątek)
10.00 – Spotkanie z przedstawicielami NFZ w sprawie funkcjo-

nowania jednostek ochrony zdrowia w gminie Stęszew
18.00 – Spotkanie noworoczne w Będlewie

30 stycznia (sobota)
20.00 – Spotkanie z okazji pierwszej rocznicy funkcjonowania

Klubu Motocyklowego Piwersi.

31 stycznia (niedziela)
11.00 – Spotkanie sprawozdawcze Polskiego Związku Węd-

karskiego w Stęszewie
15.00 – Wronczyn – spotkanie z przedstawicielami zarządu

gminnych klubów sportowych

1 luty (poniedziałek)
9.00 – Podpisanie aktów notarialnych dotyczących mienia

gminnego
18.00 – Zebranie wiejskie w Twardowie
19.00 – Zebranie wiejskie w Srocku Małym

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA

Modernizacja sieci
energetycznej

w gminie Stęszew
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9 marca w Stęszewie odbyło się spotkanie
hodowców bydła i producentów mleka.
Na początku spotkania przedstawiono

wyniki ocen wartości użytkowej bydła za
2009 rok. Następnie wręczono dyplomy i pu-
chary dla najlepszych producentów mleka
w gminie Stęszew.

Najlepszymi producentami mleka w mi-
nionym roku w Wielkopolsce zostały Elżbieta
Mazurek i Elżbieta Kandulska.

Po wręczeniu wyróżnień odbyło się szko-
lenie dla wszystkich obecnych.

Na zakończenie, burmistrz Włodzimierz
Pinczak pogratulował nagrodzonym rolnikom
– producentom osiągniętych wyników oraz
życzył dalszych sukcesów hodowlanych. 

Organizatorem spotkania była Polska Fe-
deracja Hodowców Bydła i Producentów Mle-
ka – koło w Stęszewie. 

W.S.

5 lutego w Sali sesyjnej, odbyło się spo-
tkanie podsumowujące działalność Koła
Terenowego Polskiego Czerwonego Krzy-

ża w Stęszewie za rok 2009. 
W spotkaniu udział wzięli m.in. burmistrz

gminy, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
Dyrektor Gimnazjum w Stęszewie, stęszewscy

wolontariusze oraz przedstawiciel Zarządu
Okręgowego PCK – Poznań pani Beata Ko-
zak-Cieszkiewicz.

Na początku burmistrz wręczył dyplomy
uznania dla Zofii Grobelnej, Magdaleny Za-
porskiej, Magdaleny Klonowskiej oraz Olgi
Grzelczak za okazaną pomoc i prace wolon-

Spotkanie 
podsumowujące 

działalność PCK Stęszew

Imię i nazwisko
Ilość l. mleka 

od 1 krowy na rok
Suma białka i tłuszczu

w mleku/kg

Piątkowski Zygfryd 8927 552

Fajfer Leszek 6706 333

Imię i nazwisko
Ilość l. mleka 

od 1 krowy na rok
Suma białka i tłuszczu

w mleku/kg

Kokociński Jerzy 10325 458

Kucharczyk Jacek 9979 447

Sapała Piotr 9298 421

Lewandowska Jolanta 9428 360

W kategoriikrówod20do50sztuk:

W kategoriistadodo20krów:

Wyniki najlepszych hodowców przedstawiają się następująco:

Imię i nazwisko
Ilość l. mleka 

od 1 krowy na rok
Suma białka i tłuszczu

w mleku/kg

Olejniczak Henryk 9589 347

Kostrzewa Jerzy 8883 341

Kopeć Stanisław 8455 342

W kategoriipowyżej50krów:

2 lutego (wtorek)
10:00 – Spotkanie dotyczące organizacji wakacji letnich dla

młodzieży oraz imprez kulturalnych w okresie letnim
18.00 – Spotkanie z przedstawicielami Kółek Rolniczych

3 lutego (środa)
9.00 – Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powia-

towych na temat uciążliwości dla mieszkańców drogi
powiatowej w Skrzynkach

10.00 – Spotkanie Rady Aglomeracji Poznańskiej
18.00 – Zebranie wiejskie w Trzebawiu

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA

Nagrodzeni hodowcy i producenci mleka gminy Stęszew

Najlepsi hodowcy – 
producenci mleka gminy Stęszew
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tariusza przy zbiórce krwi organizowanej
przez Polski Czerwony Krzyż – Koło Terenowe
w Stęszewie, przy współudziale Urzędu Miej-
skiego w Stęszewie. 

Wyróżniono również nauczycielkę gim-
nazjum Agatę Kalembę, która w grudniu
zorganizowała szkolną zbiórkę żywności
„Czerwonokrzyska Gwiazdka”. W wyniku
przeprowadzonej akcji udało się zebrać pro-
dukty spożywcze na kwotę 2992,10 zł, które
zostały rozdysponowane wśród potrzebują-
cych mieszkańców gminy Stęszew przez wo-
lontariuszy PCK i pracowników Ośrodka Po-
mocy Społecznej. 

W.S. Stęszewskie wolontariuszki

31 stycznia odbyło się spotkanie
z przedstawicielami gminnych
Klubów Sportowych. Było ono

okazją nie tylko do przedstawienia sprawoz-
dań ze sportowej działalności w roku ubie-
głym, ale także ustalenia planu działania
oraz kalendarza rozgrywek na rok 2010. 

Podczas spotkania przyznano także wy-
różnienia dla Sławomira Wiśniewskiego za
efektywną pracę na rzecz Ludowego Zespołu
Sportowego „Spójnia” Strykowo oraz Da-
miana Kempy – również za efektywną pracę,
ale na rzecz Klubu Sportowego „Okoń” Sa-
powice. Wyrazy uznania trafiły też do Zenona

Adamka, który w sposób szczególny angażuje
się w krzewienie kultury fizycznej na terenie
gminy Stęszew oraz Ludowego Zespołu Spor-
towego Wronczyn. 

W.S.

Spotkanie z przedstawicielami
klubów sportowych

13 lutego na sali gimnastycznej stę-
szewskiego gimnazjum odbył się
VI Memoriał im. Sylwestra Dotki.

Turniej piłki nożnej rozpoczął się o godzinie
9:00. Zawody rozegrane zostały w systemie
każdy z każdym. Drużyny w drodze losowania
zostały podzielone na dwie grupy:

Grupa „A”: LZS Wronczyn, Tornado Trze-
baw oraz Dodusie utworzeni z członków ro-
dziny Sylwestra Dotki, specjalnie na sobotni
turniej.

Grupa „B”: Spójnia Strykowo, Lipno Stę-
szew, Okoń Sapowice, Tęcza Skrzynki.

Kibice obecni na turnieju mieli okazję
obejrzeć emocjonujące, zacięte oraz rozegrane
w dobrym stylu mecze eliminacyjne drużyn
walczących o miejsce w finale. Po zakończeniu
rundy eliminacyjnej awans do finału z Grupy
„A” uzyskał LZS Wronczyn. Z Grupy „B” na-
tomiast Lipno Stęszew. W meczu finałowym
zwyciężył Wronczyn wynikiem 5:3.

Turniej o puchar im. Sylwestra Dotki

Zwycięska drużyna – LZS Wronczyn
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Wyniki w meczach grupowych przedsta-
wiały się następująco:
1. Spójnia Strykowo: Lipno Stęszew 1:5
2. Dodusie: LZS Wronczyn 0:2
3. Okoń Sapowice: Tęcza Skrzynki 2:8

4. Tornado Trzebaw: LZS Wronczyn 0:4
5. Spójnia Strykowo: Okoń Sapowice 6:2
6. Lipno Stęszew: Tęcza Skrzynki 3:5
7. Tornado Trzebaw: Dodusie 4:0
8. Spójnia Strykowo: Tęcza Skrzynki 3:2

9. Lipno Stęszew: Okoń Sapowice 6:2
Na zakończenie, burmistrz wraz z orga-

nizatorami wręczył dyplomy uczestnictwa
oraz puchar dla wygranej drużyny. 

W.S.

25 stycznia obchodzona była 65.
rocznica wyzwolenia Stęszewa
spod okupacji niemieckiej. Cała

uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów
pod pomnikiem na stęszewskim rynku przez
przewodniczącego kombatantów, Pana Mar-
celego Szałę oraz delegację władz Urzędu
Miejskiego.

W ramach 65. rocznicy wyzwolenia Stę-
szewa, w Muzeum Regionalnym zgromadzili
się członkowie stęszewskiego Koła Komba-
tantów, którzy przeżyli czasy okupacji nie-
mieckiej oraz inni zaproszeni goście. Przyszli
by świadczyć o stałej pamięci, o tych co
przyczynili się do wyzwolenia Stęszewa. Po-
wracali oni myślami do przeszłości. Jak po-
wiedział Pan Marceli Szała „Przebaczyć moż-
na, ale pamięta się cały czas”.

Na zakończenie uczczono minutą ciszy
poległych w walce o wyzwolenia Stęszewa.
Natomiast Dyrektor Muzeum Regionalnego
Anna Krupecka poinformowała, że jest
w trakcie tworzenia „Biogramu uczestników
II wojny światowej”. Zainteresowani mogli
zobaczyć pierwsze efekty jej pracy. 

W.S.

65. rocznica 
wyzwolenia Stęszewa

W sobotę 20 lutego w hali sportowej
Gimnazjum w Kaźmierzu odbył się
III Turniej Koszykówki Chłopców

w ramach III edycji rozgrywek „Pierwszy
KrokdoBasketu”.

Zawodnicy „UKS Dwójki Stęszew” odno-
towali kolejne dwa zwycięstwa pokonując
drużynę gospodarzy i drużynę koszykarzy
z Międzychodu. 

Oba zwycięstwa umocniły stęszewską
drużynę na pozycji lidera zwiększając tym
samym przewagę punktową nad resztą ry-
wali.

Drużyna „UKS Dwójki Stęszew” wy-
stąpiła w składzie: Marcin Waselczyk, Patryk
Madaj, Łukasz Minkisiewicz, Jan Konieczny,
Hubert Wieczorek, Bartosz Drożdżyński, Jakub
Ławniczak, Kamil Wałęsa, Dawid Alejski,
Kamil Kaźmierowski, Albert Przydanek, Ma-
teusz Woźniak. Trenerem drużyny jest Joanna
Mydlak

Najwięcej punktów dla drużyny zdobyli:
MarcinWaselczyk(18pkt.),PatrykMadaj
(18pkt.),KamilWałęsa(16pkt.)

Całej drużynie oraz trenerce gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

J.M.

Koszykarze „UKS Dwójki Stęszew” nadal niepokonani!

Uczestnicy 65. rocznicy wyzwolenia Stęszewa

Drużyna koszykarzy „UKS Dwójki Stęszew”



K oszykówka staje się coraz bardziej po-
pularną dyscypliną, czego dowodem
są sukcesy uczniów Szkoły Podsta-

wowej w Stęszewie. Reprezentacje szkoły
w obu kategoriach (dziewcząt i chłopców)
po zwycięstwie Mistrzostw Gminy rozpoczęły
zmagania w Półfinałach Powiatu. Dziewczęta
będąc gospodarzem turnieju półfinałowego
bez problemu pokonały swoje rywalki SP
Przeźmierowo oraz SP Skórzewo tym samym
zapewniając sobie udział w Mistrzostwach
Powiatu w Koszykówce Dziewcząt. W turnieju
półfinałowym najwięcej punktów dla dru-
żyny zdobyła KingaMaćkowiak. 

Reprezentacja koszykarzy rozgrywała tur-
niej półfinałowy na wyjeździe w Skórzewie.
Chłopcy również pokonali swoich rywali SP
Skórzewo oraz SP Lusowo i awansowali do
Finału Powiatu w Koszykówce Chłopców.
W turnieju półfinałowym najwięcej punktów
dla drużyny zdobył PatrykMadaj.

Szkoła Podstawowa w Stęszewie była go-
spodarzem Finału w Koszykówce Dziewcząt
oraz Finału w Koszykówce Chłopców. Jako
pierwsze do koszykarskich zmagań o miano
najlepszych w powiecie przystąpiły dziew-

częta. Gospodynie od początku narzuciły
wysoki poziom gry i pokonały rywalki z SP
Krosinko i SP 5 Swarzędz. Zwycięstwo w obu
meczach zapewniło reprezentacji SP Stęszew
złotymedalMistrzostwPowiatuPoznań-
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4 lutego (czwartek)
10.00 – Komisja Rady Miejskiej Gminy Stęszew
13.30 – Spotkanie z prezesem Spółki Gazowniczej w sprawie

możliwości podłączenia następnych odbiorców gazu
gminy Stęszew

16.00–20.00 –  Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków
unijnych w ramach LGD „Źródło”

5 lutego (piątek)
10.00 – Komisja Rady Miejskiej Gminy Stęszew
15.00 – Spotkanie podsumowujące działalność stęszewskiego

Koła PCK za rok 2009
18.00 – Spotkanie w Grodzisku dotyczące zagospodarowania

odpadów

6–7 lutego (sobota – niedziela)
– Zmaganie ze skutkami ataku zimy

8 lutego (poniedziałek)
11:00 – Negocjacje z przedstawicielami Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej
17.00 – XXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

9 lutego (wtorek)
10.00 – 18.00 – Kórnik – szkolenie z udziałem przedstawicieli

Giełdy Papierów Wartościowych, dotyczące
nowego sposobu finansowania gmin

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA

Mistrzynie i Mistrzowie Powiatu
Poznańskiego w Koszykówce 

Szkół Podstawowych

Mistrzowie Powiatu Poznańskiego w Koszykówce Chłopców wraz z trenerką J. Mydlak

Mistrzynie Powiatu Poznańskiego w Koszykówce Dziewcząt wraz z trenerem M. Cieniawą



skiego w Koszykówce Dziewcząt. Złota
drużyna wystąpiła w składzie: Natalia Piasta,
Kinga Maćkowiak, Wiktoria Miecznik, Mał-
gorzata Kalemba, Zuzanna Jankowiak, Ka-
rolina Fajkowska, Michalina Olejniczak, Lena
Marciniak, Weronika Sikora, Lidia Kawka. 

Trenerem „złotych” koszykarek jest Ma-
rianCieniawa

Najwięcej punktów w turnieju finałowym
zdobyła NataliaPiasta.

Reprezentacja chłopców po sukcesie swoich
koleżanek przystąpiła do Finału Powiatu z jeszcze
większą motywacją. Koszykarze od początku
turnieju narzucili przeciwnikom wysoki poziom
gry, który konsekwentnie utrzymali do końca
turnieju. W ten sposób zdobyli złotymedalMi-
strzostw Powiatu Poznańskiegow Koszy-
kówce Chłopców. Złota drużyna wystąpiła
w składzie: Patryk Madaj, Marcin Waselczyk,
Łukasz Minkisiewicz, Jan Konieczny, Hubert Wie-
czorek, Bartosz Drożdżyński, Jakub Ławniczak,

Kamil Wałęsa, Dawid Alejski, Kamil Kaźmie-
rowski, Albert Przydanek, Mateusz Woźniak.

Trenerem „złotych” koszykarzy jest Jo-
annaMydlak.

Najwięcej punktów w turnieju finałowym
zdobył PatrykMadaj iMarcinWaselczyk.

Obu zwycięskim zespołom i ich trenerom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
podczas koszykarskich zmagań na szczeblu
rejonowym.

J.M.

Wgminie Stęszew mieszka wiele wy-
bitnych osobowości. Jedną z nich
jest niewątpliwie Bartosz Wróbel. 

Bartosz to piętnastoletni chłopiec, który
nie słyszy. Pochodzi ze Stęszewa. Porozumiewa
się za pomocą języka migowego. Obecnie
uczy się w Gimnazjum Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Po-
znaniu. Jednak jego największą pasją jest
pływanie. Należy on do Uczniowskiego Mię-
dzyszkolnego Klubu Sportowego dla Dzieci
Niesłyszących, działającego przy jego szkole.
Jak mówi trenerka Katarzyna Witman-Dziurla
jest on dobrze zapowiadającym się zawod-
nikiem tego klubu, a sport jest dla niego
najlepszą drogą rehabilitacji. 

Pływanie stało się dla Bartosza sposobem
na życie. Ma on na swoim koncie wiele suk-
cesów, nie tylko w kraju ale i na arenie mię-
dzynarodowej. Jest aktualnym Mistrzem Polski
na dystansie 200 m stylem klasycznym. Zdobył

także brązowy medal na dystansie 100 m
stylem klasycznym w kategorii open. Podczas
XIII Międzynarodowego Mitingu Pływackiego
w Poznaniu, który odbył się w listopadzie
2009 roku, Bartosz zajął najwyższą lokatę na
dystansie 100 m i 200 m stylem klasycznym,
200 m stylem grzbietowym oraz 3 miejsce na
dystansie 100 m stylem klasycznym. Młody
sportowiec został również powołany do Kadry
Polski B. Będzie ona przygotowywała pływa-
ków do Igrzysk Olimpijskich Niesłyszących,
które odbędą się w Atenach 2013 roku.

Burmistrz gminy Stę-
szew chciał osobiście po-
znać młodego sportowca.
Dlatego zaprosił go wraz
z mamą oraz trenerką Ka-
tarzynę Witman-Dziurlą
na spotkanie. Pogratulo-
wał pływakowi sukcesów
i wręczył podarunek.

Bartosz jest osobą bardzo pogodną, am-
bitną. To dzięki swojej systematycznej pracy
i zaangażowaniu trenerki Katarzyny Wit-
man-Dziurla zdobył już tyle medali. Duży
wkład w jego sukces mają również rodzice
i rodzeństwo, którzy dzielnie wspierają go,
kibicując mu na wszystkich zawodach. Po-
przez swoją pasję, Bartosz nie tylko odnosi
sukcesy, ale także poznaje świat, nowych
ludzi oraz potrafi funkcjonować w „świecie
słyszących”.

W.S.
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Bartosz Wróbel – młody
pływak gminy Stęszew

Bartosz Wróbel podczas zawodów
Spotkanie u burmistrza. Od lewej Mama Bartosza, burmistrz gminy Włodzimierz Pinczak,
Bartosz Wróbel oraz Katarzyna Witman-Dziurla



S iatkarki i siatkarze ze Szkoły Podstawo-
wej w Stęszewie po zwycięstwie w Mi-
strzostwach Gminy Szkół Podstawowych

wzięli udział wPółfinałachPowiatuw Piłce
Siatkowej. Drużyna dziewcząt była gospo-
darzem imprezy i odnotowała trzy zwycięskie
spotkania pokonując: SP 2 Puszczykowo, SP
Suchy Las, SP Przeźmierowo, nie tracąc w ca-
łym turnieju ani jednego seta. 

Z kolei drużyna siatkarzy rozgrywała
Półfinał Powiatu w Suchym Lesie. Mimo gry
na wyjeździe siatkarze ze Stęszewa spisali
się znakomicie odnotowując również trzy
zwycięskie spotkania pokonując: SP Pobie-

dziska, SP Luboń, SP Suchy Las. Siatkarze
również nie stracili żadnego seta w całym
turnieju.

Sukcesy obu zespołów zapewniły im
awans do Finału Powiatuw Siatkówce
Dziewcząt i ChłopcówSzkółPodstawo-
wych, które odbyły się w Murowanej Goślinie. 

Siatkarki w znakomitym stylu pokonały
swoje rywalki SP 1 Mosina i SP 2 Murowana
Goślina zdobywając tym samym złotymedal

MistrzostwPowiatuw SiatkówceDziew-
cząt.

Drużyna siatkarzy po zaciętych bojach
siatkarskich musiała uznać wyższość rywali
(SP 1 Mosina, SP 2 Murowana Goślina) i za-
dowolić się brązowym medalem Mi-
strzostwPowiatuw SiatkówceChłopców.
Pomimo wyrównanej walki zawodnicy SP
Stęszew oba spotkania przegrali w tie break’u.
Warto nadmienić, iż wszystkie wszystkie
mecze w Finale Powiatu w Siatkówce Chłop-
ców kończyły się tie breakiem.

Złotemedalistki wystąpiły w składzie:
Wiktoria Miecznik, Kinga Maćkowiak, Mał-

gorzata Kalemba, Zuzanna Jankowiak, Ka-
rolina Fajkowska, Adrianna Michalak, Mi-
chalina Olejniczak, Lena Marciniak, Weronika
Sikora, Natalia Piasta. Trener: Marian Cie-
niawa

Brązowimedaliściwystąpili w składzie:
Marcin Waselczyk, Patryk Madaj, Łukasz
Minkisiewicz, Jan Konieczny, Hubert Wieczo-
rek, Bartosz Drożdżyński, Jakub Ławniczak,
Gwidon Tomczak, Kamil Wałęsa, Marek Misz-
tal. Trener: Joanna Mydlak

Wszystkim zawodnikom i trenerom ży-
czymy kolejnych sukcesów sportowych.

J.M.

W związku z niepokojącymi sygnała-
mi, iż na terenie gminy Stęszew
pojawili się tzw. domokrążcy, którzy

oferują mieszkańcom sprzedaż różnych to-
warów i usług (np. książki telefoniczne),
apelujemy o zachowanie rozsądku i rozwagi,
które w tym przypadku mogą uchronić przed
staniem się ofiarą oszustwa.

Osoby te podają, iż uzyskały przyzwolenie
i rekomendację na sprzedaż proponowanych
przez nich produktów i usług od burmistrza
gminy Stęszew. Informujemy, że władze gmi-
ny nie wydawały żadnej zgody w tym za-
kresie. 

A.S.

14 1/2010

8 lutego odbyły się bezpłatne badania
mammograficzne. Trwały one od go-
dziny 9:00 do 16:30. Mogły z nich sko-

rzystać mieszkanki gminy Stęszew w wieku
50 do 69 roku życia, które w przeciągu dwóch

lat nie korzystały z profilaktycznej mam-
mografii opłacanej przez NFZ.

Zainteresowanie badaniem mammogra-
ficznym było bardzo duże. Łącznie wzięło
w nim udział 72 kobiety.

Red.

Kolejny sukces siatkarski SP Stęszew

10 lutego (środa)
10.00 – Spotkanie w Opalenicy z przedstawicielami gmin,

w zakresie współdziałania w celu pozyskiwania
środków unijnych

13.00–16.00 – Zebranie Kółek Rolniczych
18.00 – Zebranie wiejskie w Modrzu

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA

Reprezentacja siatkarzy SP Stęszew Reprezentacja siatkarek SP Stęszew

Badania mammograficzne

Uwaga na oszustów
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Rok szkolny rozpoczął się siedem mie-
siące temu, a kronika szkolna zapełnia
się informacjami i zdjęciami z intere-

sujących, spotkań, wyjazdów, apeli, progra-
mów artystycznych. 

Jesteśmy niewielką społecznością, więc
znamy się, nikt tu nie jest niezauważony,
anonimowy, obojętny. Smucą nas porażki,
a sukcesy cieszą. Sukcesów w różnych dzie-
dzinach nie brakuje, a wyniki z egzaminów
również są zadowalające. Szkoła, to nie tylko
zdobywanie wiedzy, ale również spotkania
integracyjne, gdzie można świetnie się bawić,
poznać nowych ludzi, wymienić doświad-
czenia, otrzymać nagrodę. Dzięki współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wrześniowe
soboty, nasi uczniowie spędzali na atrakcyj-
nych rodzinnych spotkaniach.

Po raz pierwszy z panią kierownik OPS,
Mirosławą Walkowiak wyjechaliśmy 

na Międzypowiatowy Dzień Sportu do
Kwilcza. Wspólnie z innymi powiatami,
braliśmy udział w różnych konkurencjach
sportowych, towarzyszył nam dobry humor.
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody i upo-
minki, a opiekunowie i organizatorzy chęt-
nie wymieniali się własnymi spostrzeże-
niami i pomysłami, obiecując następne
spotkanie. 

Władze naszej Gminy, OPS, wolontariusze,
zorganizowali międzygminne spotkanie or-
ganizacyjne w Rybojedzku. Piękne miejsce,

dobra pogoda, wspaniali ludzie i mnóstwo
atrakcji sprawiło, że nasze dzieci i zaproszeni
goście czuli sie jak jedna wielka rodzina.
Było również dużo atrakcji, konkurencji spor-
towych i plastycznych. Każdy mógł „łowić

ryby w stawie”, rzucać do celu, zjeść smaczną
grochówkę, pieczoną kiełbaskę i śpiewać ka-
raoke. Było super! Uczestnicy długo wspo-
minali dobrą zabawę w Rybojedzku.

W październiku, po raz kolejny Zespół
Szkół brał udział w Turnieju BOCCI w Dopie-
wie. BOCCI, to gra dla osób niepełnospraw-
nych i nie tylko. Spośród wielu zespołów
okazaliśmy się najlepsi. Grupa 4 chłopców
zdobyła I miejsce i ogromny puchar. Świetna
taktyka, dokładność i precyzja, to cechy zwy-
cięzców. Otrzymany puchar, dołączył do
wielu innych, z których jesteśmy bardzo
dumni. Kolejny sukces, bo aż 4 medale zdobyli
uczniowie na Turnieju Tenisa Stołowego
w Śremie. 

W naszej szkole działa Świetlica Opie-
kuńczo-Terapeutyczna. Uczniowie chętnie
korzystają z wyjazdów na basen, do kina.
Chętnie integrujemy się z dziećmi uczęsz-
czającymi na zajęcia świetlicowe do szkoły
w Trzebawiu, uczniowie nasi mają takie
same zainteresowania, takie same marzenia
jak inne dzieci. Potrafią wiele, trzeba tylko
dać im możliwość pokazania się, akceptacji
i uwierzenia w to, że każdy jest wyjątkowy,
każdy coś potrafi. To sprawia, że czują się

wartościowymi ludźmi. Dla nas pedagogów
ta pewność, to najlepsza motywacja do
pracy.

R.K., E.I.

Z kart kroniki szkolnej Zespołu
Szkół w Stęszewie

Uczniowie zespołu Szkół w Stęszewie Ze szkolnej kroniki…

11 lutego (czwartek)
10.00 – Komisja Rewizyjna – składanie wyjaśnień przed Ko-

misją Rewizyjną
12.00 – Spotkanie z dyrektorami szkół gminnych, dotyczące

sprawozdania z roku 2009 i przedstawienia planów
na rok 2010

18.00 – Zebranie wiejskie w Piekarach

12 lutego (piątek)
13.00 – Spotkanie Stowarzyszenia Mikroregionu Parku Na-

rodowego
18.00 – Zebranie wiejskie w Zamysłowie

13 lutego (sobota)
9.00 – Turniej Piłkarski o Puchar Sylwestra Dotki w Stęszewie
14.00 – Turniej Tenisa Stołowego w Jeziorkach

15 lutego (poniedziałek)
10:00 – Spotkanie z przedstawicielami firmy, w sprawie lo-

kalizacji elektrowni wiatrakowych
18.00 – Zebranie wiejskie w Jeziorkach połączone z otwarciem

nowo urządzonej świetlicy

16 lutego (wtorek)
13.00 – Puszczykowo – udział w pracach komisji rewizyjnej

Stowarzyszenia Mikroregionu Wielkopolskiego Parku
Narodowego

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA



22 stycznia po godzinie 15 wybuchł
pożar w zabytkowym młynie w Je-
ziorkach. Na miejsce zdarzenia

przybyły jednostki Ochotniczych Straży Po-
żarnych z Buku i Strykowa oraz z Państwowej
Straży Pożarnej z Poznania. Łącznie pożar
próbowało ugasić kilkanaście zastępów straży
pożarnej. Ogień jednak rozprzestrzeniał się
błyskawicznie na cały budynek. Od strony
podwórza pożar gasiły jednostki OSP Buk
i Strykowo. Ich akcja przebiegała sprawnie.
Od strony ul. Ogrodowej ogień gasili strażacy
z Poznania i ta akcja, jak opowiadają świad-
kowie, pozostawiała wiele do życzenia. Podobno

zawiódł ich zarówno sprzęt jak
i sama organizacja, a woda za-
miast na palący się budynek lała
się pod nogi strażaków. Pożar uga-
szony został po kilku godzinach,
natomiast ostateczne dogaszanie
zakończyło się dopiero w niedzielę.
Z zabytkowego młyna pozostały
jedynie ściany zewnętrze, gdyż
konstrukcja wewnętrzna była
drewniana. Spaliły się też wszystkie
maszyny oraz produkty składo-
wane w silosach. 

red.

16 1/2010

Pożar młyna w Jeziorkach

Pożar zabytkowego młyna w Jeziorkach

Szkoła Podstawowa w Trzebawiu zapra-
sza rodziców chętnych do zapisów dzieci
6 i 7 letnich do klasy I na rok szkolny

2010/2011 oraz zainteresowanych 5 godzin-
nym pobytem dziecka w oddziale przed-
szkolnym (grupa mieszana 4, 5, 6-latki).

Szkoła mieści się w niewielkim budynku,
co gwarantuje domową atmosferę. Dzieci uczą
się w mało licznych klasach, nie przekracza-
jących zwykle 10–15 osób, co z kolei daje moż-
liwość indywidualizacji nauczania oraz większe
możliwości bezpiecznej nauki i zabawy. Po-

siadamy wykwalifikowaną, doświadczoną
kadrę pedagogiczną, zaangażowaną w swą
pracę. Ponadto położenie szkoły w centrum
Wielkopolskiego Parku Narodowego, z dala
od ruchliwych ulic i miejskich hałasów umoż-
liwia dzieciom kontakt z przyrodą i odpowiedni
wypoczynek podczas spacerów.

Przypominamy, że zbliża się szybko czas,
w którym rodzice dzieci 6 letnich z rocznika
2004, będą mogli Zgodnie z art. 12. ust. 1.
ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 56, poz.
458), na swój wniosek zapisać dziecko do

Od 18 do 28 stycznia w całej Wielkopolsce
trwały ferie zimowe. Tradycyjnie, jak
co roku, w tym czasie w placówkach

oświatowych naszej gminy, odbywały się za-
jęcia dla dzieci i młodzieży. Mogli oni skorzy-
stać z bogatej oferty np,: gry w ping-ponga,
gier planszowych, zajęć plastycznych, spor-
towych, wyjazdów na basen czy do kina itp.

Muzeum Regionalne w Stęszewie zaprosiło
młodzież gimnazjalną na warsztaty arty-
styczne biżuterii etnicznej i makramy. 

Ciekawa ofertę dla dzieci przygotował rów-
nież stęszewski Dom Kultury. Zorganizował on
liczne wyjazdy do kina, na łyżwy oraz baliki
karnawałowe. Najmłodsi, mogli uczestniczyć
w zajęciach plastycznych prowadzonych przez
Bożenę Krawczyk, która uczyła, jak zrobić bi-
żuterię makaronową z elementami makramy. 

O tych troszkę starszych milusińskich pa-
miętała biblioteka, która przygotowała ferie
zimowe z książką „Poznajemy Polskie Legendy”. 

W.S.

Zapisy do Szkoły Podstawowej 
w Trzebawiu na rok szkolny 2010/2011

Ferie zimowe w gminie Stęszew

Uczestnicy zajęć plastycznych w Domu Kultury
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W marcu 2009 r. Przedszkole w Stęszewie
złożyło w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy w Poznaniu dwa wnioski o do-

finansowanie realizacji projektów edukacyjnych
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek
złożono w odpowiedzi na konkurs nr KL/9.5/1/09
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne ini-
cjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Oba wnioski pomyślnie przeszły weryfikację
formalną oraz zostały wysoko ocenione pod
względem merytorycznym. Pierwszy „Mały
miś poznaje świat nauki „to program dla 3–4
latków, uzyskał 104,5 punktów (19 miejsce na
liście rankingowej), drugi „Odkrywam, poznaję,
czytam” dla 4–5 latków uzyskał 103 punkty
(41 miejsce na liście rankingowej). Została po-
pisana pierwsza umowa pomiędzy Przedszko-
lem a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu
na realizacją programu w grupach młodszych,
finalizacja drugiej umowy jest w toku. 

Kilka słów na temat samego programu.
Jest to program edukacyjny, w którym uczest-
niczą nauczyciele, dzieci i ich rodzice. Odbyły
się już szkolenia kadry pedagogicznej oraz
warsztaty dla rodziców, wszyscy otrzymali
pakiety informacyjne. Dzieci uczestniczą
w projekcie dwa razy w tygodniu. Mają za-
jęcia, podczas których wykonują proste do-
świadczenia z zakresu fizyki, chemii i innych
nauk ścisłych, poznają w ten sposób otacza-
jący je świat, poprzez zabawę. Wpleciona
w zajęcia drama, która łączy je w jedną
całość i sprawia, że dzieci bardzo je lubią.
Jest to nowa forma rozwijających zajęć
z dziećmi prowadzona w naszym Przedszkolu,
w którą zaangażowali się aktywnie nauczy-
ciele i rodzice, a z których największą korzyść
będą miały przedszkolaki, a co ważne zu-
pełnie bezpłatna, gdyż w całości realizowana
jest z funduszy Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

20marca w kościele św. Trójcy w Stę-
szewie odbył się monodram śpie-
wany w reżyserii Krystyny Jandy

„Brel raz jeszcze”. 
Spektakl w wykonaniu krakowskiego ak-

tora Janusza Zbiegieła przedstawiał najbar-
dziej znane utwory Brela, jak na przykład:
„Starzy kochankowie”, „Nie opuszczaj mnie,
„Matylda” czy „Amsterdam”. Każdy z nich
przeplatany był listami miłosnymi Brela do
swojej żony, opisującymi kolejne etapy jego
życia, troski i rozterki.

Artysta wprowadził widzów w nieco-
dzienny klimat, przedstawiając świat oczami
Brela. Spektakl trwał godzinę, a widzowie
nagrodzili aktora gromkimi brawami. Na
zakończenie, specjalnie na życzenie publicz-
ności piosenkarz wykonał jeszcze raz „Am-
sterdam”.

Takie koncerty nie zdarzają się codzienne.
Dlatego z pewnością pozostanie on w pa-
mięci każdego kto miał przyjemność na
nim być.

W.S.

klasy I, aby mogło ono wraz z 7 latkami do
niej uczęszczać.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej,
może przyjąć do szkoły dziecko sześcioletnie,
jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne
szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem
przedszkolnym w roku szkolnym poprzedza-
jącym rok szkolny, w którym ma rozpocząć
naukę w szkole podstawowej. Wymogu ob-
jęcia wychowaniem przedszkolnym nie sto-
suje się w przypadku gdy dziecko posiada
pozytywną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia speł-
niania obowiązku szkolnego (art. 12, ust. 2
ww. ustawy).

Zapraszamy rodziców do odwiedzin naszej
placówki w celu zapoznania się z jej wa-
runkami.

W celu umówienia spotkania można się
kontaktować telefonicznie pod numerem 61
813 52 09 z dyrekcją szkoły.

Zajęcia odbywają się w godzinach: co-
dziennie od 8.00 do 13.00 (czwartek do 14.00).

Dyrektor Szkoły Karolina Róg

„Brel raz jeszcze”

Projekt edukacyjny

18 lutego (czwartek)
13.00 – Spotkanie w sprawie rewitalizacji miasta Stęszewa

z udziałem projektantów i drogowców
18.00 – Spotkanie z przedstawicielami Agencji Nieruchomości

Rolnych w sprawie przyjęcia przez gminę drogi na te-
renach aktywizacji gospodarczej

19 lutego (piątek)
10.00 – Komisja rewizyjna – składanie wyjaśnień w sprawie

wykonania budżetu na 2009 rok
14.00 – Zebranie z nauczycielami szkół z terenu gminy
18.00 – Zebranie wiejskie w Drożdżycach

20 lutego (sobota)
12.00 – Lustracja w terenie „Miejsca warte zobaczenia: Wiel-

kawieś – Mirosławki – Tomice”, dla celów LGD.
16.00 – Spotkanie w Buku, w celu wypracowania strategii po-

zyskiwania środków unijnych na rok 2010

22 lutego (poniedziałek)
18.00 – Zebranie wiejskie we Wronczynie

23 lutego (wtorek)
9.00 – Szkolenie w Niepruszewie dotyczące pozyskiwania

środków finansowych UE
12.00 – Walne zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Stę-

szewie 
18.00 – Zebranie wiejskie w Strykowie

24 lutego (środa)
9.00 – Spotkanie z inwestorami gminy Stęszew
11.00 – Spotkanie ZPBC gminy Stęszew – sprawa zniszczeń

na drogach gminnych
18.00 – Zebranie wiejskie w Witoblu

25 lutego (czwartek)
10.00 – Negocjacje z przedstawicielami ANR warunków przejęcia

drogi w Stęszewie
14.00 – Spotkanie zarządu Centrum Zagospodarowania Od-

padów Selekt w Czempiniu.
18.00 – Walne zgromadzenie LGD „Źródło” w Niepruszewie

26 lutego (piątek)
11:00 – Jeziory – Posiedzenie Rady Naukowej Wielkopolskiego

Parku Narodowego
18:00 – Czempiń – składanie informacji przed Komisją Re-

wizyjną CZO Selekt
– Przesłanie przez lekarzy spółki „Medicus” rezygnacji ze

świadczenia usług lekarskich w Jeziorkach

27 lutego (sobota)
– Udział w uroczystości Jubileuszowej z okazji 5 – lecia

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

1 marca (poniedziałek)
13:00 – Spotkanie z lekarzami obsługującymi punkt lekarski

w Jeziorkach w celu wypracowania wspólnego kom-
promisu

16:00 – Spotkanie z sołtysami i radnymi miejscowości korzy-
stających z punktu lekarskiego w Jeziorkach

2 marca (wtorek)
– Przetargi na budowę budynku oświatowego w Stęszewie
18:00 – Zebranie wiejskie w Łodzi

3 marca (środa)
11:00 – Spotkanie dotyczące wypracowania koncepcji „Święta

Stęszewa” i 20-lecia istnienia samorządu 
18:00 – Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków z Unii

Europejskiej w Radzewie 

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA
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4 marca (czwartek)
14:00 – Wypracowanie koncepcji Dnia Dziecka na rok 2010
18:00 – Zebranie wiejskie w Łodzi

5 marca (piątek)
10:00–16:00 – Poznań – szkolenie z zakresu nowej ustawy

o finansach publicznych
17:00 – Koncert dzieci w Jeziorkach
18:00 – Zebranie wiejskie w Sapowicach

6 marca (sobota)
– Objazd gminy w celu wstępnego oszacowania skutków te-

gorocznej zimy na drogach

7 marca (niedziele)
17:00 – Poznań – Spotkanie z okazji 20-lecia Samorządu

z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europej-
skiego – Jerzym Buzkiem

8 marca (poniedziałek)
10:00 – Wizyta w strykowskiej bibliotece w celu modernizacji

i przystosowania obiektu do dalszego funkcjonowania
14:00 – Spotkanie dotyczące tłumaczenia kronik oraz ratowania

obiektów zabytkowych

9 marca (wtorek)
10:00 – Stęszew – Spotkanie hodowców bydła i producentów

mleka gminy Stęszew
17:00 – Spotkanie dotyczące zakresu inwestycji drogowych

na rok 2010

10 marca (środa)
10:00 – Komisja Rewizyjna – składanie wyjaśnień w sprawie

wykonania budżetu na 2009 rok
19:00 – Zebrania wiejskie w Będlewie

11 marca (czwartek)
12:00 – Spotkanie z przedstawicielami firmy Falk, w celu

podsumowania rocznego funkcjonowania podstacji
pogotowia ratunkowego w Stęszewie

19:00 – Jeziorki – Zebranie lekarzy spółki „Medicus” z miesz-
kańcami gminy korzystającymi z punkt lekarskiego
w Jeziorkach w celu jego dalszego funkcjonowania

12 marca (piątek)
10:00 – Dopiewo – Spotkanie rady LGD „Źródło” w celu

ustalenia kryteriów ocen wniosków w ramach naboru
na rok 2010

14:00 – Uroczyste otwarcie oddziału chirurgii i neurochirurgii
w puszczykowskim szpitalu

13 marca (sobota)
14:00 – Granowo – Zebranie w sprawie eksploatacji wysypisk

odpadów na terenie gmin zrzeszonych w Centrum
Zagospodarowania Odpadów Selekt

15 marca (poniedziałek)
14:00 – Spotkanie w sprawie organizacji Dnia Dziecka w gminie

Stęszew 
18:00 – Modrze – zebranie w sprawie modernizacji boiska spor-

towego w Modrzu na potrzeby klubu LZS Wronczyn

16 marca (wtorek)
10:00–18:00 – Poznań – Szkolenie dotyczące reformy finansów

publicznych
19:00 – Lustracja funkcjonowania Boiska Orlik w Stęszewie

17 marca (środa)
12:00 – Zjazd stowarzyszenia gmin i powiatów w Poznaniu
19:00 – Zebranie wiejskie w Dębnie

K A L E N D A R I U M
B U R M I S T R Z A
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I SPOTKANIA

S towarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Źródło uprzejmie informuje, że w pierw-
szym kwartale 2010 roku ogłosi nabory

na dofinansowanie ze środków unijnych
w następujących działaniach:

1.ODNOWAI ROZWÓJWSI,
2.TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZED-
SIĘBIORSTW

3.MAŁEPROJEKTY

1. ODNOWA I ROZWÓJ WSI
Beneficjentem pomocy w ramach dzia-

łania „Odnowa i rozwój wsi” może być: 
1. gmina.
2. instytucja kultury, dla której organizatorem

jest jednostka samorządu terytorialnego,
3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, dzia-
łająca na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego RP, sto-
sunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwa-
rancji wolności sumienia i wyznania 

4. organizacja pozarządowa o statusie orga-
nizacji pożytku publicznego, której cele
statutowe są zbieżne z celami działania
Odnowa i rozwój wsi.
Podmioty te muszą jednakże mieć siedzibę

lub realizować operacje na trenie objętym
Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach której
ubiegają się o finansowanie operacji.

W budżecie Stowarzyszenie – Lokalna
Grupa Działania Źródło na rok 2010 na dzia-
łanie „Odnowa i rozwój wsi” przewidziano
kwotę 86 250,00 zł 

Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii
Rozwoju zakres działań w ramach „Odnowy
i rozwoju wsi” powinien dotyczyć następu-
jącej tematyki: 
– budowy ścieżek rowerowych,
– zagospodarowania budynków na cele re-

kreacyjne,
– oznakowania terenów „wartych zobacze-

nia”
– ochrona i zagospodarowanie terenu wokół

Źródełka w Żarnowcu,
– wyboru optymalnej metody oczyszczania

Jezior i I etap oczyszczania Jezior.
Refundacji podlega nie więcej niż 75%

kosztów kwalifikowalnych projektu ponie-
sionych przez beneficjenta.

2. TWORZENIE I ROZWÓJ 
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 
O pomoc w działaniu „Tworzenie i rozwój

mikroprzedsiębiorstw” może ubiegać się: 
osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która prowadzi (podejmuje) dzia-
łalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrud-
niające poniżej 10 osób i mające obrót nie-
przekraczający równowartości w zł 2 mln
euro.

Pomioty te muszą mieć siedzibę lub re-
alizować operację na terenie objętym LSR.

W budżecie Stowarzyszenie – Lokalna
Grupa Działania Źródło na rok 2010 na „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” prze-
widziano kwotę 282 000,00 zł.

Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii
Rozwoju zakres działań w ramach „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” powinien
dotyczyć następującej tematyki: 
– przygotowanie miejsc aktywnego wypo-

czynku,
– organizacja warsztatów i szkoleń otwartych

dla mieszkańców LGD,
– rozwój sektora usług dla ludności i tury-

stów.
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów

kwalifikowalnych operacji.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację

operacji nie może przekroczyć:
• 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje

utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy (w prze-
liczeniu na pełne etaty średnioroczne), co
uzasadnione jest zakresem rzeczowym
operacji; 

• 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje
utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc
pracy (w przeliczeniu na pełne etaty śred-
nioroczne), co uzasadnione jest zakresem
rzeczowym operacji; 

• 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje
utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy
(w przeliczeniu na pełne etaty średnio-
roczne), co uzasadnione jest zakresem rze-
czowym operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej

jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji
Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł.

Poziom pomocy finansowej wynosi mak-
symalnie 50% kosztów kwalifikowalnych
operacji.

Informacja
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3. „MAŁE PROJEKTY”
O pomoc na „Małe projekty” mogą ubiegać

się: 
1. osoby fizyczne, które są: 

a) obywatelem państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, 

b) pełnoletnie, oraz 
c) ma miejsce zamieszkania terenie objętym

LSR lub wykonujące działalność gospo-
darczą na tym obszarze, 

2. osoby prawne albo jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, któ-
rym ustawy przyznają zdolność prawną: 
a) działające na podstawie przepisów o sto-

sunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w RP, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, które posiadają siedzibę na
obszarze objętym LSR lub prowadzącą
działalność na tym obszarze lub 

b) utworzonym na podstawie przepisów
ustaw, w tym fundacje albo stowarzy-
szenia, które posiadają siedzibę na ob-
szarze objętym LSR lub prowadzą dzia-
łalność na tym obszarze. 

W budżecie Stowarzyszenie – Lokalna
Grupa Działania Źródło na rok 2010 na „Małe
projekty” przewidziano kwotę 272 000,00 zł.

Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii
Rozwoju zakres działań w ramach: „Małych
projektów” powinien dotyczyć następującej
tematyki: 
– przygotowania miejsc obserwacji przyro-

dy,

– przygotowania miejsc aktywnego wypo-
czynku,

– przygotowania miejsc pod pola namioto-
we,

– przygotowania terenów do uprawiania
sportów drużynowych,

– przygotowania raportów dot. gospodarki
środowiskowej,

– oznakowania znakiem LGD terenów Je-
zior,

– organizacji imprez sportowych i festynów,
– organizacji czasu pozaszkolnego dla dzieci

i młodzieży,
– promocji przedsiębiorczości wśród rolni-

ków,
– rozwoju sektora usług dla ludności i tury-

stów,
– wdrażania indywidualnych projektów pro-

mujących ekologię, rekreację oraz kulturę.
Pomoc na „Małe projekty” przyznaje się

i wypłaca do wysokości limitu, który w okre-
sie realizacji Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013, wynosi
100 000,00 zł na jednego beneficjenta, przy
czym wysokość pomocy przyznanej na re-
alizację jednego małego projektu nie może
być wyższa niż 25 tys. złotych. 

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów
kwalifikowanych operacji. Refundacji podlega
nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych
małego projektu poniesionych przez benefi-
cjenta. 

Zachęcamy do zapoznania się z formula-
rzami wniosków o przyznanie pomocy w ra-
mach działania, który jest dostępny na
stronie Stowarzyszenia. 

Informacja o naborach zostanie za-
mieszczona między innymi na stronie
internetowejstowarzyszeniawww.lgdzro-
dlo.pl.Zachęcamywięcdośledzeniana
bieżąco aktualności pojawiających się
nastronieStowarzyszenia.

Jeśli ktoś ma pomysł wpisujący się
w cele Lokalnej Strategii Rozwoju Sto-
warzyszeniaŹródło(Strategiadostępna
nawww.lgdzrodlo.pl) i mazamiarwy-
startowaćw konkursieprzypominamy,
zejednymz warunkówformalnychjakie
musispełnićwnioskodawca jestposia-
danie NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO
nadanegow trybieprzepisówo krajowym
systemieewidencjiproducentów.Numer
tenpozłożeniuodpowiedniegowniosku
nadawanyjestprzezAgencjęRestruktu-
ryzacjii ModernizacjiRolnictwa,Biuro
Powiatowew Poznaniu,ul.Strzeszyńska
29,60-479Poznań.Odpowiedniformularz
orazzałącznikijakienależyzłożyćaby
uzyskać ten numer zostały także za-
mieszczonenastroniewww.lgdzrodlo.pl

Szczegółowyharmonogramdyżurów
oraz szkoleń zostanie zamieszczony
w styczniu2010nastronieinternetowej
Stowarzyszenia„Źródło”.

BiuroStowarzyszeniaLokalnaGrupa
DziałaniaŹródłomieścisięprzyul.Ra-
tuszowej 1 w budynku Urzędu Miasta
i Gminyw Buku,pokójnr18,tel.61814
0671wew.56.

Wszystkichzainteresowanychserdecz-
niezapraszamy.

D.S.

Zekonomicznego punktu widzenia
telepraca wiąże się konkretnymi
oszczędnościamikosztówpracyoraz

kosztów stałych i optymalizacją stanu
zatrudnienia.Przynositakżeograniczenie
zapotrzebowanianapowierzchniębiu-
rową.Coprawdapracodawcanamocy
ustawyzobligowanyjestwyposażyćmiej-
sce pracyw domuw niezbędny sprzęt
oraz meble, ale może on tym samym
zmniejszyć ilość wynajmowanej po-
wierzchni biurowej. Ponad to telepra-
cownicyzorientowanisąraczejnawy-

dajność oraz efektywność nie zaś na
przepracowanegodziny,następujezatem
eliminacja nadgodzin. Homeworking
daje takżeszansęnazatrudnienie spe-
cjalistymieszkającegoz dalaod firmy.
Istotnymwydajesię także fakt, iż tele-
pracasprzyjaograniczeniukonfliktów
w biurzeorazdajeszansęmałymi śred-
nim przedsiębiorstwom w rywalizacji
z dużymifirmami.Pracodawcypostronie
zagrożeńsytuująniedostatecznąmożli-
wość kontroli pracownika, inwestycje
w początkowewdrożeniaprojektuoraz

kosztydodatkowegozabezpieczeniaprze-
pływudanychz firmy.Telepracamoże
wiązaćsiętakżezezjawiskiemizolacji
pracowników oraz brakiem integracji
w zespole.

Praca w domu niesie wymierne korzyści,
ale także zagrożenia. Nie każdy może jej po-
dołać nie ponosząc strat emocjonalnych. De-
cyduje o tym nasz charakter. Ludzie samo-
dzielni, nie potrzebujący stałego wsparcia,
znający swoją wartość, posiadający umie-
jętność organizacji pracy, zorientowani na
cele i rezultaty doskonale odnajdą się w czte-

TELEPRACA – wyzwanie 
dla pracowników i pracodawców
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rech ścianach przed ekranem komputera.
Wszyscy, którzy odczuwają potrzebę bycia
prowadzonym mogą jednak czuć się zagu-
bieni i samotni. Homeworking wymaga także
umiejętności komunikacyjnych oraz kre-
atywności. Praca w domu sprzyjać będzie
kobietom wychowującym dzieci. Nie zwolni
to je oczywiści od potrzeby wynajęcia niani,
ale bliska obecność matki daje poczucie więk-
szego bezpieczeństwa dzieciom i zmniejsza
ryzyko pojawienia się wyrzutów sumienia
u kobiet. Praca w domu stanowi ponad to
dobre rozwiązanie dla osób niepełnospraw-
nych oraz włączających się do aktywności
zawodowej po długiej przerwie.

Zarządzanie psychologią

Z punktu widzenia zarządów współcze-
snych korporacji możliwość pracy w domu
niesie wymierne korzyści dla firmy (głównie
ekonomiczne), ale także ukazuje nowe za-
grożenia. Nie każdy pracownik, mimo de-
klarowanych chęci, może bowiem bezpro-
blemowo realizować model pracy samodziel-
nej. Pozbawienie bezpośrednich kontaktów
personalnych, konieczność ścisłej autokontroli
i indywidualnego planowania czasu pracy,
oderwanie od naturalnego rytmu firmy sta-
wia przed wieloma osobami często zbyt wy-
sokie wymagania emocjonalne. Stąd kie-
rownictwa firm zmuszone są spojrzeć na
zagadnienie telepracy z perspektywy psy-
chologii i znaleźć rozwiązanie trzech pod-
stawowych problemów. W jaki sposób udzielić
wsparcia osobom zatrudnionym w firmie
i wykonującym większość pracy w domu?
Jak w nowej sytuacji realizować programy
motywacyjne? W końcu czy istnieją skuteczne
sposoby integrowania z korporacją pracow-
ników rozproszonych w różnych przestrze-
niach? Szukanie odpowiedzi na te i podobne
pytania coraz częściej implikuje refleksję
nad koniecznymi zmianami w koncepcji

przestrzeni współczesnego biura pełniącego
coraz częściej rolę ośrodka szkoleniowego
oraz miejsca spotkań i dyskusji różnych grup
i osób.

Zerwana kotwica

Na przestrzeni ostatnich lat zmianie ule-
gła definicja stanowiska pracy, w klasycznym
czyli statycznym sensie odchodzi ono do
przeszłości. Wykonywanie zadań biurowych
zostało oderwane od konkretnego miejsca.
Można zatem mówić raczej o przestrzeniach
pracy albo narzędziach pracy. Współcześnie
za sprawą nowych technologii komunika-
cyjnych i przenośnym komputerom pracuje
się już niemal wszędzie: w biurze, domu,
pociągu, hotelu, samolocie, restauracji. Psy-
chologowie nazywają to syndromem „ze-
rwanej kotwicy”. Sytuacja taka stawia trudne
wyzwania dla zarządów firm, bowiem cał-
kowitemu przeobrażeniu w nowej rzeczy-
wistości ulega również przestrzeń biura. Tra-
dycyjne biurko czy stół konferencyjny za-
czynają pełnić odmienne funkcje. To
konfiguracja sprzętów i mebli decyduje o ich
chwilowym jednostkowym zastosowaniu.
Coraz częściej ekspansywne myślenie funkcją
wypiera zatem dotychczasowe myślenie pro-
duktem. To jedna z ważniejszych tendencji
dominujących we współczesnym biurze.

Part time czyli 
„miękkie wsparcie”

Złagodzenie problemów i zagrożeń zwią-
zanych z telepracą można osiągnąć budując
programy przystosowujące część załogi do
tego typu aktywności. Ważne jest, aby na
każdym etapie procesu pracownik czuł wspar-
cie w postaci szkoleń, rozmów, spotkań in-
dywidualnych konsultacji technologicznej
online. W niektórych przypadkach firmy
mogą stosować rozwiązania pośrednie, w któ-

rych pracownik cześć czasu (np. dwa lub
trzy dni w tygodniu) pracuje w domu, a po-
zostałe dni spędza w firmie korzystając z jej
infrastruktury. Taki model przeobraża do-
tychczasowa wizję biura – ograniczeniu
ulega ilość tradycyjnych miejsc pracy i prze-
strzeni typu open-space, zwiększa się nato-
miast radykalnie ilość miejsc do rozmów,
spotkań szkoleń. We współczesnym biurze
coraz więcej jest również przestrzeni socjal-
nych związanych z jedzeniem, piciem kawy,
czy strefą fitness. 

ANNA KĘPIŃSKA
I & D STUDIO 2

Punktkonsultacyjnyw sprawierynku
pracydlamieszkańcówgminyStęszew

Zapraszamywszystkieosobyszuka-
jącepracylubzainteresowanerozmową
o elastycznych formach zatrudnienia,
zwłaszczakobietypragnącepoprzerwie
powrócićnarynekpracy,absolwentów
pozostających bez zatrudnienia, osoby
po 45 roku życia mające problem ze
znalezieniempracy–donowegopunktu
konsultacyjnegomieszczącegosięw Urzę-
dzieMiejskimGminyStęszeww pokoju
nr5.Konsultacjeodbywająsięw każdy
wtorek począwszy od dnia 15 lutego
w godzinachod10.00–12.00.

Kontakttelefonicznyz konsultantem
podnumeremtelefonu602215169można
uzyskać w każdą środę począwszy od
dnia15 lutego2010rokuw godzinach
18.00–20.00.

Więcejinformacjinaportaluwww.ry-
nekpracy.org.pl

Tekstpowstałw ramachprojektuTE-
LEPRACA W GMINIE STĘSZEW – AKCJA
INFORMACYJNA współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramachProgramuOperacyjnegoKa-
pitałLudzki.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
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TELEPRACA W GMINIE STĘSZEW 
– AKCJA INFORMACYJNA

Nowy portal o zatrudnieniu

www.rynekpracy.org.pl

• pomagamy odnaleźć mieszkańcom gminy swoje miejsce na rynku pracy

• przekazujemy informacje o wolnych miejscach pracy

• dobieramy szkolenia do indywidualnych potrzeb osób niepracujących

• pomagamy kobietom w powrocie na rynek pracy

• pomagamy osobom po 45 roku życia w znalezieniu pracy 

• zapewniamy absolwentom szkół wsparcie konsultacyjne i szkoleniowe

• diagnozujemy sytuację na lokalnym rynku pracy

PUNKT KONSULTACYJNY

Zapraszamy wszystkie osoby szukające pracy lub zainteresowane rozmową o elastycznych
formach zatrudnienia, zwłaszcza kobiety pragnące po przerwie powrócić na rynek pracy,
absolwentów pozostających bez zatrudnienia, osoby po 45 roku życia mające problem ze zna-
lezieniem pracy – do nowego punktu konsultacyjnego mieszczącego się w Urzędzie Miejskim
Gminy Stęszew w pokoju nr 5. Konsultacje odbywają się w każdy wtorek począwszy od dnia 15
lutego w godzinach od 9.00–12.00. 

TELEFONICZNA LINIA INFORMACYJNA

Kontakt telefoniczny z konsultantem pod numerem telefonu 602 215 169 można uzyskać
w każdą środę począwszy od dnia 15 lutego 2010 roku w godzinach 18.00–20.00.
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Ogłoszenia

AEROBIC

Szkoła Tańca TURKUS 

zaprasza na zajęcia

STEP-AEROBICU

W każdy poniedziałek 20:30

i środę 20:30

Zajęcia odbywają się 

w Szkole Podstawowej

ul. Poznańska 25, 

62-060 Stęszew

Konieczne zapisy telefoniczne

662 091 568 – Marta

Informacja
Informujemy, że wychodząc na-
przeciw potrzebom lokalnych
przedsiębiorców oraz celem
ułatwienia im załatwienia wszel-
kich niezbędnych formalności
związanych z prowadzoną przez
nich działalnością, gmina wy-
znaczyła pracownika, prowa-
dzącego wszelkie sprawy 

EWIDENCJI 

DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ

Osobą odpowiedzialną za kon-
takt z przedsiębiorcami jest 
Bożena Hudzia, Urząd Miejski
Gminy Stęszew, ul. Poznańska
11, pok. nr 21, tel. 61 819 71 36

KOREPETYCJE 
Z CHEMII

tel. 667 339 846

Poszukuję kawalerki, 
pokoju do wynajęcia

na terenie gminy Stęszew

tel. 607 947 333

605 155 708

Rada Sołecka w Sapowicach
wynajmie obiekt

nad Jeziorem Strykowskim
(tzn. Grzybek)

w okresie letnim

tel. 61 819 71 49

Firma InPost
zatrudni listonosza, 

do roznoszenia korespondencji
pocztowej na terenie Stęszewa.

kontakt 698 677 884

Sklep 
do wynajęcia

w Stęszewie o pow. 20 m²

tel. 509 592 034

PROTEZY 
DENTYSTYCZNE

Wyrób i naprawa (do 2 godzin)
Stęszew, ul. Wojska Polskiego 15

tel. 61 92 55 12

61 72 31 13

Elektrotechnika – 
Automatyka – 

Wentylacja

• Standardowe instalacje 
elektryczne

• Zasilania maszyn i urządzeń
elektrycznych

• Instalacje alarmowe

• Inteligentne sterowanie 
automatyką budynku 
(oświetlenie, ogrzewanie, 
podlewanie itd.) 

• Domofony / kontrola dostępu

• Systemy wentylacji 
i klimatyzacji mechanicznej 
budynków jednorodzinnych, 
lokali usługowych, 
gastronomicznych itd.

Kontakt

506 050 819

Budownictwo –
prace wykończeniowe 

• Ścianki, zabudowy, 
sufity podwieszane z płyty GK

• Panele podłogowe 

• Podłogi drewniane

• Boazeria 

• Kompleksowa adaptacja 
poddaszy 

Kontakt

790 201 308



UrZąd MIEj SKI GMI NY STę SZEw 

ul. Po znań ska 11
czyn ny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00
cen tra la – 61 819 71 20, 61 813 40 11
se kre ta riat – 61 819 71 22
fax – 61 813 42 87
www.ste szew.pl
urzadg mi ny@ste szew.pl
bur mistrz@ste szew.pl 
Geo de zja – 61 819 71 49
Unia eu ro pej ska – 61 819 71 25
Le śnic two, Ochro na Śro do wi ska, 
Rol nic two – 61 819 71 25
Bu dow nic two – 61 819 71 26
Za mó wie nia Pu blicz ne – 61 819 71 41
Dro gi – 61 819 71 41
Obro na Cy wil na – 61 819 71 35
Ob słu ga In for ma tycz na – 61 819 71 35
Skarb nik – 61 819 71 28
Księ go wość Bu dże to wa – 61 819 71 31
Księ go wość Po dat ko wa – 61 819 71 39
Po dat ki – 61 819 71 30
Kom pu te ro wa Ewi den cja Lud no ści – 61 819 71 33
Urząd Sta nu Cy wil ne go – 61 819 71 29
Dzia łal no ść Go spo dar cza – 61 819 71 33
Ob słu ga Ra dy – 61 819 71 36
Pro mo cja Gmi ny – 61 819 71 36
Ko mu ni ka cja i Opła ta 
Trans por to wa – 61 819 71 32
Rad ca Praw ny i Gł. Spe cja li sta 
ds. Ad mi ni stra cyj no -Praw nych – 61 819 71 42
Ubez pie cze nie Spo łecz ne Rol ni ków – 61 819 71 40

ZespółEkonomicznoAdministracyjnySzkół
ul. Po znań ska 11
tel. 61 819 71 37
czyn ny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00

OśrodekPomocySpołecznej
ul. Po znań ska 11
tel. 61 819 71 24
czyn ny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00 

ZakładGospodarkiKomunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Mo siń ska 15
Czyn ny jest co dzien nie z wy jąt kiem wol nych 
so bót i nie dzie li w godz. 7.00–15.00
tel. 61 813 41 82
Awa rie sie ci wod no -ka na li za cyj nej moż na zgła -
szać przez ca ły ty dzień, 24h na do bę pod nr. tel.
61 813 42 21, 61 813 41 82, kom. 506 020 061

Pogotowiegazowe
ul. Mo siń ska 12
Awa rie sie ci ga zo wej moż na zgła szać co dzien -
nie pod nr. tel. 61 813 41 69

PogotowieEnergetyczne
ul. Woj ska Pol skie go 1 – Stę szew, tel. 61 813 43 95
Opa le ni ca (24 h na do bę), tel. 61 447 90 00

StrażPożarna
ul. Po znań ska 11a, Stę szew, tel. 61 813 43 98
ul. Bu kow ska 2a, Stry ko wo, tel. 61 813 45 31 

Policja– nrkom.dopatrolu660907885
ul. Po znań ska 19, 62  -060 Stę szew
tel. 61 841 49 30 lub 61 841 49 32
PrzezcałądobęmożnadzwonićdoKomendy
Miejskiejw Poznaniupodbezpłatnynrtel.997
Kierownik OgniwaPrewencji – Piotr Pawlak 
– 519 064 709,
Rejonnr 1 – Dzielnicowy Sierż. Marek Ludwiczak
tel. 519 064 708 nadzoruje całe miasto Stęszew
Rejonnr 2 – Dzielnicowy Mł. Asp.  Bogdan 
Cieślarek tel. 61 841 49 30 nadzoruje: 
Zamysłowo, Strykówko, Antonin, Strykowo, 
Sapowice, Rybojedzko, Słupia, Jeziorki, Skrzynki,
Tomice, Tomiczki, Wielkawieś, Krąplewo, 
Mirosławki
Rejonnr 3 – Dzielnicowy Sierż. Zbigniew 
Konieczny tel. 519 064 706 nadzoruje: Dębno, 
Dębienko, Trzebaw, Łódź, Witobel, Będlewo, 
Zaparcin, Wronczyn, Modrze, Żydowo, 
Drożdżyce, Smętówko, Górka, Srocko Małe PGR
i wieś, Twardowo

MuzeumRegionalne
ul. Ry nek 8, 62  -060 Stę szew
czyn ne co dzien nie z wy jąt kiem po nie dział ku
w go dzi nach: 10.00–14.00
tel. 61 813 40 12

DomKultury
ul. Po znań ska 11, 62  -060 Stę szew
czyn ny: pon., wt., czw., pt. 9.00–20.00
śr., sob. 9.00–15.00
www.domkulturysteszew.wp.pl
domkulturysteszew@wp.pl

BIBLIOTEKI

BibliotekaPublicznaw Stęszewie
ul. Po znań ska 11, 62  -060 Stę szew
tel. 61 813 40 92
czyn na: 
pon. 12.00–19.00
wt. 8.00–15.00
śr. 12.00–19.00
czw. 8.00–19.00
pt. 12.00–19.00
Filiaw Strykowie
tel. do szko ły: 61 813 40 52
Filiaw Jeziorkach
tel. do szko ły: 61 819 60 87
Filiaw Trzebawiu
Filiaw Sapowicach
Filiaw Będlewie

ZdrOwIE

StęszewskaPodstacjaPogotowia

tel. 999 lub 61 866 00 66

NZOZPrzychodniaZespołuLekarza

Rodzinnego„Medicus”s.c. w Stę sze wie, 

ul. Pio tra Skar gi 22, tel. 61 813 42 61.

Ga bi net czyn ny: od po nie dział ku do piąt ku 

od 8.00 do 18.00 – po ra dy i wi zy ty.

Świad cze nia le ka rza ro dzin ne go są udzie la ne

tak że w Do jaz do wym Punk cie Le kar skim 

w Je zior kach, ul. Ogro do wa 1 – od po nie dział ku

do piąt ku.Opie ka le kar ska po za go dzi na mi pra cy

przy chod ni tj. od 18.00 do 8.00 oraz w nie dzie le

i świę ta: 

Wy jaz do wa – po go to wie tel. 61 866 00 66. 

Am bu la to ryj na: szpi tal w Pusz czy ko wie, 

ul. Kra szew skie go 11, tel. 61 633 65 00 

Pie lę gniar ka śro do wi sko wa – od po nie dział ku

do piąt ku od 8.00 do 12.00 – ga bi net, 

od 14.00 do 18.00 – śro do wi sko. 

Za pew nia cią głość le cze nia przez ca łą do bę

w ra mach noc nej i świą tecz nej wy jaz do wej

opie ki pie lę gniar skiej – tel. 606 241 687

„Medicor”sp.z o.o.

Stę szew, ul. Pio tra Skar gi 22, tel. 61 813 42 61

Udzie la świad czeń spe cja li stycz nych w za kre sie:

gi ne ko lo gii, chi rur gii, la ryn go lo gii, neu ro lo gii

i or to pe dii. 

NZOZOśrodekZdrowia„Strażak”

w Stry ko wie, ul. Bu kow ska 56, tel. 61 813 42 91. 

Ga bi net czyn ny: pon., śr., pt. 8.00–16.00

16.00–18.00 – po ra dy te le fo nicz ne pod nr. kom.

606 288 458

wt., czw. 10.00–18.00

8.00–10.00 – po ra dy te le fo nicz ne pod nr. kom.

szcze pie nia: wt. 16.30–18.00, pt. 8.00–9.30

wi zy ty do mo we: co dzien nie 13.00–14.30

GabinetPodstawowejOpiekiZdrowotnej

„PROMED”PiotrRoguszczak

Stę szew, ul. Reya 6

tel. 61 813 56 03, kom. 606 892 161

Ga bi net czyn ny:

pon.–pt. 8.00–18.00

Le karz przyj mu je pon.–śr.

Ga bi net: 8.00–12.00

Wi zy ty do mo we: 14.00–15.30

Ga bi net: 16.00–18.00

czwartek:

ga bi net: 8.00–12.00

wi zy ty do mo we: 14.00–15.30

dzie ci zdro we (szcze pie nia): 16.00–18.00

piątek:

ga bi net: 8.00–14.00

wi zy ty do mo we: 14.00–15.30 

Na głe za cho ro wa nia: Dział Po mo cy Do raź niej,

Po znań, ul. Ka sprza ka 16, tel. 61 866 25 35

OGÓLNOPOLSKI NUMER RATUNKOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE WOD.-KAN. 61 813 42 21

61 813 41 82, kom. 506 020 061
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PediatrycznyGabinetLekarski

ul. La sko wa 15 
tel. 61 813 46 04, kom. 501 463 008
przy ję cia płat ne: po nie dział ki i śro dy: 
10.00–12.00
piąt ki: 16.00–18.00
Orze cze nia le kar skie po wy pad ko we bez płat ne
dla szkół i przed szko li gmi ny Stę szew.
NZOZPrzychodniaSpecjalistyczna
„ JAKUBOWSKA–MEDICA”
ul. Ko ściań ska 22, 62  -060 Stę szew.
W związ ku z ogra ni czo nym li mi tem po rad, 
na le ży do ko nać wcze śniej szej re je stra cji 
te le fo nicz nej pod nr tel. 61 813 50 19

drmed.JadwigaRejmaniakspecjalista
laryngologi foniatra
ul. Na ru to wi cza 19, 62  -060 Stę szew,
tel. 61 813 41 59
kom. 603 599 016

GabinetLekarskiMedycynyPracy
lek.med.RenataTurbańska
ul. Ślu sar ska 2, 62  -060 Stę szew
Ga bi net czyn ny: 
wt. 15.30–17.30
czw. 16.00–18.00
Re je stra cja: tel. 61 813 44 38
kom. 606 629 783

„Zdrowie”PraktykaPielęgniarska
i Położnej–Czaplińska,Ignasiak,
Niedźwiedź,Sikorska,Kowalskas.c.
ul. Pio tra Skar gi 22, 62  -060 Stę szew
tel. 61 819 54 39
Ma rio la Cza pliń ska – po łoż na śro do wi sko wa:
tel. 693 743 875,
Agniesz ka Igna siak – pie lę gniar ka śro do wi sko wa:
tel. 605 951 205,
Ha li na Ko wal ska – pie lę gniar ka śro do wi sko wa:
tel. 600 971 102,
An na Niedź wiedź – pie lę gniar ka śro do wi sko wa:
tel. 600 631 917,
Bar ba ra Si kor ska – pie lę gniar ka śro do wi sko wa:
tel. 504 821 566.

LekarzStomatolog
IwonaZantkiewicz-Bajerlein
ul. Po znań ska 4a, 62 -060 Stę szew
Ga bi net czyn ny:
pon.–pt. 10.00–20.00
sob. 10.00–13.00 
GabinetStomatologiczny
Katarzynai ArturBartoszek
ul. P. Skar gi 22, 62  -060 Stę szew
tel. 61 813 44 53
kom. 602 706 945

IndywidualnaSpecPraktyka
PrywatnyGabinetStomatologiczny
DlaDziecii Młodzieży– BarbaraKucharska
ul. Szkol na 1, 62  -060 Stę szew
tel. 61 819 54 07
Go dzi ny przy jęć: po nie dzia łek: 13.00–18.00
wto rek: 8.00–13.30
śro da: 8.00–13.30
czwar tek: 13.00–18.00
pią tek: 8.00–13.30

GabinetStomatologiczny
Lekarzstomatolog
PawełŚwiderski
ul. Rynek 19, 62-060 Stęszew
Gabinet czynny:
pon.–pt. 11.00–19.00
sob. 11.00–14.00
tel. 61 670 63 42 

Gabinetrehabilitacyjny„Antidotum”
ul. Reja 2/4, Stęszew
tel. 61 819 51 06

PracowniaTechnikiDentystycznej
AnnaBorys
Od płat na na pra wa i wy ko ny wa nie pro tez. 
tel. 61 813 44 80, 61 842 70 97, 
kom. 693 139 499

GabinetDermatologiczny
lek.med.JolantaRosa
ul. Woj ska Pol skie go 6
62  -060 Stę szew
tel. kom. 507 023 607
Ga bi net czyn ny jest we wtor ki w go dzi nach od
16.00 do 18.00. W pil nych przy pad kach, po uzgod -
nie niu te le fo nicz nym, tak że w in ne dni ty go dnia. 

GabinetRehabilitacyjny
„FIZJO+”MaciejRychlik
ul. Łukaszewicza 1, Stęszew
tel. 508 272 577
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 13.00–18.00,
Wtorek: 7.00–12.00,
Środa: 13.00–18.00,
Czwartek: 7.00–12.00,
Piątek: 13.00–18.00,
Sobota: 10.00–13.00.

PoradniaPsychologiczno-Pedagogiczna
w Luboniu–filiaw Stęszewie.
ul. Ja nu sza Kor cza ka 2, 62  -060 Stę szew 
tel. 61 813  48 32
Przyj mu je: psy cho log, pe da gog, lo go pe da.

GabinetLekarskiGrażynaGugała
– ginekologia, położnictwo,
– medycyna ogólna,
– badania kierowców na prawo jazdy,
– badania dla celów sanepidu

Strykowo, ul. Lipowa 6c.
Rejestracja telefoniczna 602 704 502  

APTEKI

Stęszew,ul.Poznańska3,„PodOrłem”
tel. 61 813 42 54
czyn na: pon.–pt. 8.00–20.00, sob. 8.00–13.00

Stęszew,ul.Chybickiego13,„PodSłońcem”
tel. 61 813 48 61
czyn na: pon.–pt. 8.00–12.30 i 15.00–20.00
sob. 8.00–13.00 i 18.00–19.00

Punktapteczny„Aspirynka”
Stry ko wo, ul. Bu kow ska 56
czyn na: pon., śr., pt. 8.00–16.00, 
wt., czw. 10.00–18.00 

Punktapteczny„Witaminka”
Jeziorki, pl. Parkowy 7
czynna: pon.–pt. 8.00–14.00
tel. 501 472 846  

SZKOŁY

Gim na zjum w Stę sze wie, ul. Szkol na 1, 
tel. 61 813 41 47
Szko ła Pod sta wo wa w Stę sze wie, ul. Po znań ska 25,
tel. 61 813 41 92, 61 813 43 55
Szko ła Pod sta wo wa w Stry ko wie, ul. Bu kow ska
Gim na zjum w Stry ko wie, ul. Szkol na 10, 
tel. 61 813 40 52
Ze spół Szkol no Przed szkol ny w Mo drzu, 
ul. Ko ściusz ki 14, tel. 61 819 57 72
Ze spół Szkol no Przed szkol ny w Je zior kach, 
ul. Par ko wa 7, tel. 61 819 60 87
Szko ła Pod sta wo wa w Trze ba wiu, ul. Szkol na 1,
tel. 61 813 52 09
Ze spół Szkół Spe cjal nych w Stę sze wie, 
ul. Woj ska Pol skie go 18, tel. 61 813 40 96
Przed szko le w Stę sze wie, ul. Sko rup ki, 
tel. 61 813 43 45

POCZTA

Stę szew, ul. Po znań ska 21, tel. 61 813 40 25

BANKI

BankZachodniWBKS.A.
Stę szew, ul. Po znań ska 6, tel. 61 813 53 06

GospodarczyBankSpółdzielczy
Stę szew, ul. Ry nek 11, tel. 61 813 47 86

PKOBankPolski
Stę szew, ul. Po znań ska 20, tel. 61 819 75 00

UsługiFinansowePartnerBankuPEKAO S.A.
SE IG POL SKA SP. Z O.O.
62-060 Stę szew, ul. Po znań ska 3, tel. 61 819 53 95


